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بونیاتی مەعریفە لە فەرهەنگی
یۆتۆپیای تۆماس مۆر
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پوختە 

یوتۆپیا گەرایی ریشەی لەكەماڵی مرۆڤدایە. زۆربەی بیرمەندان بە 

درێژایی مێژوو لە ڕەهەندی جیاوازەوە سەیری كۆمەڵگای خۆیان كردووە 

و هەندێك یوتۆپیایان نوسیوە. لەناو ئەمانەدا »یوتۆپیا«ی تۆماس مۆر بە 

هۆی گشتگیرییەكەی ناوبانگێكی زۆری دەركردووە، گرنگترین یوتۆپیایە لە 

قۆناغی رێنیسانسەوە. بەو هۆیەی كە بڕوا و مەعریفە جەوهەری سەرەكی 

پشت  خۆی  دەربڕینی  بۆ  مۆر  یوتۆپیای  مەعریفەی  بونیاتی  فەرهەنگن، 

دادتەوەری  و  ئامێری،  زانست  تەوەری  پلۆڕالیزم،  عەقڵ   هیومانیزم،  بە 

دەبەستێت.

پێشەكی 

لە  كاسۆلیكە،  ئینگلیزی  بیرمەندێكی  )1478ـ1535(  مۆر  تۆماس 

ئەو  كەس  هەندێك  كە  مەسیحییەتدا،  هیومانیزمی  و  رێنیسانس  قوناغی 

 :1374 )كەنی،  كۆمۆنیزمەوە  كەسایەتییەكانی  گەورەترین  ریزی  دەخەنە 

1(. ئێراسمۆس یەكێك لە رێبەرانی تەوژمی رێنیسانس ناوی »پیاوی چوار 

وەرز«ی لێدەنێت و سەبارەت بەو وتوویەتی: دەروونی لە هەموو بەفرەكان 

خاوێنتر بوو ئەوەندە لێهاتوو بوو، كە بەریتانیا هەرگیز وەك ئەوی بەخۆوە 

نەدیبوو و نە دەشبینێت. كڵێسای كاسۆلیكی لە ریزی پیرۆزەكاندا )قدیس( 

داناوە )مۆر، 1361: 15(
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مۆر بە واتا تایبەتییەكەی فەیلەسوف نەبوو، بەاڵم فەلسەفەی دەزانی 

و لێی بێ  بەهرە نەبوو. ئەدەبیات و فەلسەفەی یۆنانی خوێندبۆوە و لە 

زیاتر  ناوبانگەكەی  كردبوو.  ئەفالتۆن  كۆماری  لە  پارێزگاری  گفتوگۆیەكدا 

پێشوازییەكی  سیاسەتمەدارەكان  و  دەركرد  »یوتۆپیا«وە  نوسینی  بەهۆی 

ناوی مۆر بخرێتە رێزی قارەمانەكانی  لێكرد، بووە هۆی ئەوەی  گەرمیان 

شۆڕش، كە لە لەوحێكدا لە مەیدانی سووری مۆسكۆ هەڵواسرابوو )كەنی(. 

ئەو  ئاڵۆزكاوی  هەلومەرجی  لە  باس  یەكەمیدا  بەشی  لە  یوتۆپیا  كتێبی 

سەردەمەی بەریتانیا دەكات. ئەو بەشە دوای نوسینی بەشی دووەم نوسراوە، 

 بەاڵم بە هۆی الیەنی بابەت و بەهای مێژوویی و كۆمەڵناسانەی هەیە، لە 

بواری لۆژیكییەوە لە پێش بەشی یەكەمەوە دێت )رووبون، 1385: 45(.

مۆر لە بەشی دووەمی كتێبەكەدا، یوتۆپیاكەی خۆی پێناسە دەكات و 

لەوێشدا رەخنە لە كۆمەڵگای خۆی دەگرێت. هەربۆیەش بۆ دووركەوتنەوە 

لە دواهاتەكانی ئەم هەموو رەخنەگرتنە لە كۆمەڵگا، زمانی گاڵتەجاڕ )تەنز( 

بەكار دێنێت )زەڕین  كووب، 1375: 238(. یوتۆپیا دوورگەیەكی هیاللییە كە 

لە سەردەستی یوتۆپۆشی پاشای ئەو واڵتە بونیات نراوە.

ئەم واڵتە، سروشت بە سوودی مرۆڤ دەگۆڕێت، دانیشتوانی الدێیی 

یوتۆپیا،  گێڕەرەوەی  دەكات.  شارستانی  بە  واڵتە  ئەو  ناپێشكەوتووی  و 

پیاوێكی گەشتیارە بە ناوی هیلۆدی بە واتاى )فرەوێژ(، كە لەگەڵ هاوڕێكانی 

و  خەیاڵی  واتای  بە  ئامانۆرت  مەزنەكەی  شارە  و  دوورگە  بینینی  دەچنە 

نادیار )مۆر، 1361: 29(. ئەم شارە لە بواری كۆمەڵناسی، ئابووری،  سیاسی 

و كەلتوری خاوەن تایبەتمەندی بژاردە، كە دەتوانێت وەاڵمدەری ئامانج و 

ئارەزووەكانی مرۆڤ بێت. 
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گرنگی یوتۆپیای مۆر لە ئاستێكدایە كە لە سەدەی شانزە بەمالوە 

وەرگێڕدراوەتە سەر زۆربەی زمانە ئەورووپییەكان، بووەتە هەوێنی گەلێك 

ئاخاوتن كە لە شارستانییەتی ئەوروپیدا گەاڵڵە كراوە )موسكاوبوتو، 1370: 

163ـ164(. بێگومان بیركردنەوەی یوتۆپیایی،  هۆكارێكی گرنگە لە دەركەوتن 

و هزری پێشكەوتنی رۆژئاوای نوێدا )نەسر، 1382: 250(. ئەم بیرۆكەیە 

شەوق  كە  بووە،  كۆمەڵناسی  و  سیاسی  هزرێكی  دەربــڕی  جار  زۆربــەی 

مرۆڤی  ــدووە.  وروژان كۆمەڵگاكاندا  چاكسازی  پێناو  لە  مرۆڤی  هەوڵی  و 

سەردەمی نوێ لەگەڵ بینینی قەیرانە هاوچەرخەكان رووی لە خوڵقاندنی 

ئایدیای ئارمانی كردووە و خوازیاری دونیایەكی نمونەییە.

هزری یوتۆپیزم لە هەوڵی ئەوەدایە وەاڵمی ئەم تینوێتییەی مرۆڤ 

بداتەوە، بەاڵم لەم پێناوەدا هەندێك كەم وكورتی روبەڕووى بووەتەوە، كە 

بووەتە »ئانتی یوتۆپیا«. هەندێك بیرمەندی كۆمەاڵیەتی، باسكردنى یوتۆپیا 

وەك خەیاڵكردن و خەونگەرایی دەبینن، كە هەم كارێكی بێهودە و بەتاڵە 

)كەس نەناس(  گەاڵڵە  شێوە  ئەم  پێیوایە  پۆپەر  كارل  زیانبەخش.  هەم  و 

)ناكجائا باد(ییانە جگە لەوەی هەرگیز بەو شێوەیەی كە وێنا دەكرێن، ناكەونە 

كەم  مرۆڤ  و  بوونی  واقیعبین  دەرەنجام  بەڵكو  جێبەجێكردنەوە،  بواری 

لەم خاڵە گرنگە خافڵیان دەكەن كە بەگشتی هیچ كردەیەكی  دەكەنەوە، 

كۆمەاڵیەتی، ئەنجام چاوەڕوانكراو و خوازراوی لێناكەوێتەوە (پۆپەر، 1379: 

ج2، 119).

1. چەمكناسی 

وشەكانی »یوتۆپیا« و »فەرهەنگ« گرنگترین وشە  سەرەكییەكانی ئەم 

بابەتەن، بۆیە پێناسەكردنی ئە م چەمكانە پێویستە: 
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1ـ1. یوتۆپیا

وشەی یۆنانی یوتۆپیا، دروستكراوێك لە پێشگری نەرێنی »ou« بە 

واتای »نا« و »topos« بە واتای »شوێن«ـە و دەكرێ وەربگێڕدرێتەوە بۆ 

»شوێنێك كە نییە«، »كە سنەزان«، »كەس  نەناس« و »شاری چاكان«. تۆماس 

لەم  و  دادەنێت   »ou« شوێنی  لە  »چاك«  واتای  بە   »eu« پێشگری  مۆر 

رووەوە بەڕای ئەو وشەكە بە واتای »شوێنی چاك نەبوو« دێت )ئێمێرسۆن، 

1387: 41(. ئەمڕۆكە لە زمانە ئەوروپییەكاندا »ڵفت«ی )utopique( یان 

»یۆتۆپیك« بۆ هەموو ئەو شتانەی خەیاڵین و دەستڕاگەیشتن پێیان ئەستەمە، 

بەكار دەهێنرێت. دەستەواژەی یوتۆپیا، واتایەكی هەڵپەسێردراوی هەیە، كە 

هەندێك جار بۆ واتا دژیەكەكان بەكار دەهێنرێت؛ هەندێك جار وێناكردنی 

سیستمە كۆمەاڵیەتییە باش دەستڕاگەیشتووەكان، هەندێك جاریش خەیاڵێك 

لە ئاستی خوازراو و دەستپێڕانەگەیشتوو و خەیاڵ بۆ سەر راستی دەرەكییە 

)مانهایم، 1380: 257(. 

2ـ1. فەرهەنگ

و  كۆمەاڵیەتی  زانستە  چەمكەكانی  و  وشە  لە  فەرهەنگ  وشەی 

مرۆییەكانە كە سەرەڕای زۆر بەكارهێنانی، یەكانگیربوونێك لەسەر پێناسەی 

)ئەبولقاسمی،  كراوە  فەرهەنگ  بۆ  پێناسە   270 لە  زیاتر  ئێستا  تا  نییە. 

1384: 18(. وا دەردەكەوێت كە هەركام لە خاوەنڕاكان بە لەبەرچاوگرتنی 

سنوور،  پانتایی و ئاستی ئامادەبوونی فەرهەنگ لە پانتا كۆمەاڵیەتی ماددی 

فەرهەنگ  لە  تایبەتیان  و خوێندنەوەیەكی  پێناسە  مرۆیی  مینۆكییەكانی  و 

بە دەستەوە داوە.

و  ســەر«  »هەڵكێشانە  ــای  وات بە  فارسیدا  لە  فەرهەنگ  وشــەی 
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»بەرزكردنەوە«یە )دێهخودا، 1341: ج3، 227( ، هەروەها لەگەڵ وشەگەلی 

وەك پەروەردە و ڕاهێنان، زانست و مەعریفە، عەقڵ و حیكمەت، هونەر 

و ... بە هاوواتا زانراوە )عەمید، بی تا: ج2، 776(. وا دەردەكەوێت ئەم 

و  هەركامە  بیرمەندانی  كە  بن،  فەرهەنگ  پێكهێنەری  بەشەكانی  وشانە 

كردووە  پێناسە  فەرهەنگیان  توخمانە،  لەم  یەكێك  لە  جەختكردنەوە  بە 

)كاشفی، 1384: 23(. 

وشەی فەرهەنگ لە زمانی التیندا بە واتای »ڕاهێنان« دێت. ئەم 

وشەیە یەكەمجار لە سەدەی یازدە لە ئەوروپا داهێنرا و لە دوو مانادا بەكار 

هێنرا: یەكەم؛ رێوڕەسمی ئایینی و ئەویدی؛ كشت وكاڵ )پەهلەوان، 1378: 

3ـ4(. فەرهەنگ كۆمەڵێك لە شێوازەكانی ژیانی مرۆییە، كە بۆ پەروەردە 

و راهێنان لە نەوەیەكەوە بۆ نەوەیەكی دی دەگوازرێتەوە )موحەممەدی، 

 .)21 :1377

 )1 كراوە:  پێناسە  جۆراوجۆر  شێوازی  بە  فەرهەنگ  چەمكی   .1

ئەخالق،  یاسا،  هونەر،  بڕوا،  مەعریفە،   لە  بریتییە  تێكچڕژاوی  كۆمەڵێك 

رێوڕەسم و سەرجەم توانست و خووگەلێك كە لەسەر دەستی مرۆڤ، وەك 

فەرهەنگ   )2  )...  ،1871 )تەیلۆر:  وەردەگیردرێت  كۆمەڵگا  ئەندامێكی 

ئایینی  هونەری  بەرهەمەێنراوە  نرخەكانى  لە  بریتیە  چۆنایەتی  كۆمەڵێكی 

فەلسەفی و وێناكردنە هزری، زەوقی و سۆزدارییەكان كە گرەنتی ژیانی 

 )3  .)73  :1378 )پەهلەوان،  مرۆییە  شارستانی  و  مرۆییەكان  كۆمەڵگا 

و  پــەروەردە  بۆ  كە  مرۆییە،  ژیانی  شێوازەكانی  لە  كۆمەڵێك  فەرهەنگ 

)موحەممەدی،  دەگوازرێتەوە  دی  نەوەیەكی  بۆ  نەوەیەكەوە  لە  ڕاهێنان 

ئەندامەكانی  كە  بیرانەی  و  هزر  لەو  بریتییە  فەرهەنگ   )4  .)21  :1377

گرووپێكی دیاریكراو هەیانە، ئەو نۆرمگەلەی كە پابەند دەبن پێی و ئەو 
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كااڵ ماددییانە بەرهەمی دەهێنن.

لە  ئەمە  دێن.  زەینی  ئامانجی  واتای  بە  بەهاكان  پێناسەدا  لەم 

كاتێكدایە كە نۆرمەكان پڕەنسیپ و بنەماگەلێكی دیاریكراون، كە چاوەڕوان 

دەكرێت خەڵك لە بەرچاوی بگرن. نۆرمەكان »دەبێ« و »نابێ«كانی ناو 

ژیانی كۆمەاڵیەتی دیاری دەكەن )گیدێنـز، 1373: 36(.

2.مێژووی بیركردنەوەی یوتۆپیایی

بە درێژایی مێژوو،  هەرگیز مرۆڤ بیرئاوەاڵ نەبووە لە هزر و خەونی 

ڕێك وپێكترەوەیە.  و  باشتر  داهاتوویەكی  بەدوای  چاوی  بەردەوام  ژیان، 

وێناكردنی دامەزراندنی كۆمەڵگایەكی ئارمانی، هەمیشە گەلێك لە بیرمەندانی 

جیهانی بەالی خویدا راكێشاوە و هەركامە لە رێچكەیەكی تایبەتەوە، شاری 

چاكانی خۆیان كێشاوەتەوە. ئەم گۆشەنیگایانە، زیاتر لەژێر كاریگەری شێوە 

تایبەتەكانی ئاڵۆزی لە كۆمەڵگاكانی خۆیاندا و تێڕوانینی تایبەتی ئەوان بۆ 

ناوەندی قورسایی كێشەكانە.

لە نێوان كۆنترین داهێنەرانی »شاری چاكان«دا ئەفالتۆن ناوبانگێكی 

شایانی )I(یەكە. ئەو لە سەرانسەر نامیلكەی كۆمار و لە هەندێك بەشی 

نامیلكەی تیمائۆس و كریتیاسدا، گەاڵڵەی شاری چاكان د ەخاتەڕوو. توخمی 

سەرەكی ئەم كۆمەڵگا ئارمانییە، دەوڵەمەندی سیاسی و بەختەوەری مرۆڤی، 

بە  لەم شاری چاكانەدا، دەسەاڵت  كۆمەڵگای سیاسییە.  ئامانجی  و  تەوەر 

لە  و  فەزیلەتتر  خاوەن  دەسەاڵتدار  چینی  و  فەیلەسووفەكانەوەیە  دەستی 

واتایەكدا سەرترەكانی كۆمەڵگان، كە بۆ بەڕێوەبردنی باشتری كۆمەڵگا، لە 

سیستمێكی هاوبەشدا بەسەر دەبەن و هەر لە سەرەتاوە لەژێر چاودێری 

تایبەتدان. یوتۆپیای ئەفالتۆن مەتەڵێكی سیاسی ـ فەلسەفییە، كە پێدەچێت 
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ئەوتوی  گرنگییەكی  جێبەجێبوونیشی  تەنانەت  و  نەبێت  جێبەجێ  هەرگیز 

نەبێت: گرنگ نییە كە حكومەتێكی لەم چەشنە لە واقیعدا دروست دەكرێت 

پیاوی  كە  ئەوەیە  گرنگ   ... نا،  یان  دەبێت  وا  شتی  داهاتوودا  لە  یان 

پابەندی یاسا و رێسای حكومەتێكی ئاوەها دەبێت )ئەفالتۆن،  ژیر، تەنیا 

1374: ج5، 584(. لە سەدەكانی ناوەڕاستدا بە هۆی دژایەتی كڵێسا لەگەڵ 

بیركردنەوەی یۆتۆپیایی، شاری چاكانی زۆر سنووردار وێناكران. وەك یەكێك 

ئاگۆستین  لە گرنگترین یوتۆپیاكانی مەسیحییەت دەكرێت »شاری خودا«ی 

و  رۆژەڤ  دەكاتە  مرۆڤ  ئەخالقییەكانی  كێشە  كە  بهێنینەوە،  نمونە  بە 

رێگەچارەكانیان بە لەبەرچاوگرتنی ئامۆژە مەسیحییەكان نیشاندەدات. ئەوەی 

كە ئەفالتۆن ناوی لێدەنێت »شاری چاكان« لە الی بیرمەندانی مەسیحییەت 

ناوی »شاری خودا«ی لێدەنرێت )داوەری ئەردەكانی، 1379: 34(.

پاش سەدەكانی ناوەڕاست و لەگەڵ رزگاربوونی مرۆڤ لە زنجیری 

كڵێسا و سەردەمی رێنیسانس،  شاری خەونەكان كەوتنە ژێر كاریگەری قۆناغی 

مۆدێرن و الیەنە خەیاڵی و ئاسمانییەكانی كەمتر بووەوە. ئەو مرۆڤەی كە 

بووە  مودێرندا،  هزری  لە  بوو،  ئایینییەكان  دۆگما  پێشێلكراوی  سەدەكان 

تەوەر. لەم رووەوە خوێندنەوەی نوێ لە یوتوپیا كرا كە تێیدا، مرۆڤ بووە 

بازنە  تەوەری راستی. هەر لەم قۆناغەدایە كە فەیلەسوفی وەك ئۆگۆست 

مرۆڤ تەوەر  ئایینی  بە  پشت  فرۆم  ئەریك  وەك  دەروونناسی  و  كۆنت 

دەدەن  قەڵەم  لە  توتالیتەر  ئایینی  بە  خوداتەوەرەكان  ئایینە  و  دەبەستن 

)؟؟؟؟،  1374: 61؛ فرۆم، 1388: 49(. 

كێشانەوەی  لەسەر  گرنگی  كاریگەرییەكی  ئەندێشەیە  ئەم  رەوتی 

شاری خەونەكان دادەنێت؛  یەكەم دەركەوتەكانی مرۆڤ تەوەر لەناو شاری 

بیكۆنە.  فڕانسیس  نوێ«ی  »ئەتالنتیسی  و  مۆر  »یوتۆپیا«ی  خەونەکاندا، 
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و  كەشف  و  زانست«  »شاری  دەبێتە  خودا«  »شاری  نوێدا  ئاتالنتیسی  لە 

دەدرێت  قەڵەم«  لە  مرۆڤ  رزگــاری  رێگەی  وەك  مرۆڤ  داهێنانەكانی 

)جەهانگیری، 1376: 69(. 

بۆ سەدەی نۆزدە دەبێ ئاماژە بدەینە یوتۆپیا سۆشیالیستەكانی وەك 

شۆڕشی  كاریگەری  لەژێر  یوتوپیانە  ئەم  سیمۆن(.  سەن  و  فوریە  )شارل 

بێبەشەكانی  چینە  دۆخی  باشتربوونی  مەبەستی  بە  و  ئەوروپا  پیشەسازی 

كۆمەڵگا، بە تایبەت كرێكاراندا،  بچمڕێژ بوون.

بەو هۆیەی كە ئەم گەاڵاڵنە خاوەن تایبەتمەندی پێویست و تەواو بۆ 

بەرەنگاربوونەوەی ئاڵۆزی و قەیرانەكانی شۆڕشی پیشەسازی نەبوون، دەكرێ 

داهێنە رەكانیان بەو وەبەرهێنەرانە بچوێنێت، كە لە یەكەم ئەزموونەكانی 

كاری وەبەرهێناندا، دەیانەوێت تاوەرێكی سەد نهۆمی لەسەر تەپۆڵكەیەك 

خۆڵ بونیاد بنێن، هەر بەم هۆیەشەوە لە مێژووی هزر و ئەندێشەدا بە 

تایبەتمەندی  گرنگتیرن  دەركردووە.  ناویان  خەیاڵییەكان  ناوی سۆسیالیستە 

ئەو ئەندێشەیە

 دژایەتی لەگەڵ سیستمی سەرمایەداری و سیستمی ئابووری ئازاد، 

بوو )قەدیری ئەسڵ، 1364: 128(.

دوای سۆسیالیستە خەیاڵییەكان، كە سانی وەك ماركس و ئەنگڵس بە 

زەمینیتر  كە  كردووە،  گەاڵڵە  یوتۆپیایەكیان  زانستی،   نوسینی سۆسیالیزمی 

و  ئە ورووپی  كۆمەڵگا  بەهاكانی  و  بڕوا  پانتای  لە  توانیویەتی  و  دیارە 

نائەورووپییەكانی سەدەكانی 19 و 20 كاریگەری دابنێت. لە سەدەی بیستدا 

هێدی  هێدی یوتۆپیا بوو بە دژی خۆی و هەندێك یوتۆپیا لەالیەنی دژبەردا 

نوسراون، كە زیاتر ناویان لێنرا دیستۆپیا یانی دژەیوتۆپیا.

لە قۆناغی پۆست  مودێرندا هێدی  هێدی گەاڵڵە یوتۆپیاییەكان بوونە 
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ئەو  لێكەوتەوە.  ئۆتۆپیستی  ئەندێشەی  شكستی  دەرەنجامی  و  تراویلكە 

بیرۆكانەی كەسانی وەك فۆكۆیاما، تافلەر و هانتینگتۆن بۆ پێشبینی داهاتووی 

جیهان گەاڵڵەیان كردووە، نەك هەر مرۆڤ بانگهێشتی كۆتایی مێژوویەكی 

پڕ لە خۆشگوزەرانی، ئاشتی و ئاسوودەیی ناكات، بەڵكوو مژدەهێنی شەڕ 

و پێكدادان و زاڵبوونی كۆتایی لیبڕالیزمە. )جمعی از نویسندگان، 1381: 

ژیانی  بە  بڕوایان  بەگشتی  ئۆتۆپیست  بیرمەندانی  هەڵبەت  320ـ350(. 

بیركردنەوە  ئەندێشەیە،  رەوتی  ئەم  لەگەڵ  بەاڵم  نەبووە،  یوتۆپیا  بوونی 

لە یوتۆپیا خراوەتە پەراوێزەوە و ئاستی برەوی لە كۆمەڵگا ئەوروپییەكاندا 

كەم بووەتەوە.

3. بونیادی مەعریفی یوتۆپیای مۆر 

گرنگترین  و  هەیە  جیاوازی  توخمی  فەرهەنگ  باسكرا؛  هەروەك 

توخمیشی »مەعیرفەیە«

1ـ3. هیومانیزم و عەقڵ  ئامێری

فەلسەفەی  بنەماكانی  داڕووخــانــی  لەگەڵ  و  رێنیسانس  دوای 

ئاستی  دابەزییە  یوتۆپیای  بیركردنەوەی  هزری  چوارچێوەی  مەسیحییەت، 

هێزێك  ئاستی  تا  عەقڵی  بۆ  عەقڵ،  ئامێری  خوێندنەوەی  ئامێری.  عەقڵ  

بۆ  تایبەت  ئامانجی  بۆ هەڵبژاردنی  دەدات  ئێمە  یارمەتی  كە  دابەزاند 

دروستكردنی ئامێری سوودمەند بۆ گەیشتن بە ئامانجەكان یارمەتی دەدات.

بە واتایەكی دی؛  عەقاڵنییەت پێداچوونەوەی ئەو ئامێرانەیە كە ئێمە 

دەگەیەنێتە ئامانج )foley، 1988: 131(. هەڵوێستی سەرەكی عەقاڵنییەت 

 ئامێری، زاڵبوونی مرۆڤ بەسەر سروشتدایە و ئەو كردە و رەفتارانەی كە 
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رووی لە ئامانجە دونیاییەكانە، رێكدەخات. ئەم عەقڵە زیاتر دەوری كردەیی 

و بەكارهێنانی هەیە و خاوەن تایبەتمەندی وەك سەلمێنكاری، پێشبینی و 

بەكارهاتووییە و تاكە ئامێرە بۆ دابینكردنی ویستە كردەوەییەكانی مرۆڤ.

هیومانیزم و مرۆڤ تەوەری رەهەندی گرنگی عەقاڵنییەت  ئامێرین. 

مرۆڤ تەوەری بە واتای بەرجەستەبوونی ویستە دەروونییەكان، مرۆڤی دابڕاو 

لە جیهانی میتافیزیك و خواوەند و رەسەنایەتی مرۆڤ بە بێ خولقێنەر 

و خواوەندە )مەدەدپوور، 1375: 129ـ130(. مرۆڤ سەردەمی مۆدێرنیتە 

مرۆیی  پێوەری  و  پێوان  بە  هەمووشتێك  هیومانیزمدا،  كاریگەری  لەژێر 

هەڵدەسەنگێنێت و لە هەموو كاروبارە پیرۆزەكان،  پاك و بەری دەكات:

لە قۆناغی رێنیسانسدا وشەیەك رێزی لێگیرابوو. خاوەن ئیعتیبار و 

هەر لە سەرەتاوە سەرجەم بەرنامەی شارستانی مۆدێرنی لە خۆیدا كورت 

لەم  مەبەست  راستیدا  لە  بوو.  ئەم وشە یە هیومانیزم  كردەوە.  پوختە  و 

وشەیە ئەوە بوو، كە هەمووشتێك بە پێوان و پێوەرە مرۆییەكان سنوردار 

بكەن، هەرچەشنە رێباز و رەچەڵەكێك كە خاوەن الیەنی مینۆكی و ئاسمانی 

بوو، كرایە شێوەیەكی خەیاڵی و تەنیا. تەنانەت دەكرێ بگوترێ مەبەست 

لەمە ئەوەبوو، كە بە بیانووی زاڵبوون بەسەر زەویدا، روویان لە ئاسمان 

هەڵبگەڕێننەوە )گنون، 1372: 18ـ19(.

تۆماس مۆر، هیومانیستێكی مەسیحییە و لە یوتۆپیاكەیدا بە شوێن 

دەخاتە  یوتۆپیاكەی  دابنێت.  خواوەند  شوێن  لە  مرۆڤ  كە  ئەوەوەیە، 

دەوری  بە  دونیا  ژیانی  هاتوچۆكانی  سەرجەم  كە  مرۆڤێكەوە  خزمەت 

بە  تاوەكوو  هەوڵدەدات  مۆر   .)30  :1384 )گودن،  دەسووڕێتەوە  ئەودا 

گەاڵڵەكردنی ئامانجێك،  رەوشی ئێستا رەت بكاتەوە و بەهەشتێكی زەمینی 

بونیاتنانی  بنەمای  لەسەر  یوتۆپیاكەی  رووەوە  لەم  بكات.  وێنا  مرۆڤ  بۆ 
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دادپەروەری و ئاسایش بۆ مرۆڤ شێوەرێژ دەبێت و گرنگترین تایبەتمەندی 

كولتوورییەكەشی، موڵكداری گشتی، دابەشكردنی دادپەروەرانەی سامان و 

خانووبەرەی هاوبەش بۆ تاكەكانە (مۆر، 1361: 74.

مرۆڤ  ئەمەگی  بە  پشت  مــۆر،  یوتۆپیای  یاسادانانی  سیستمی 

دەبەستێت و عەقڵی مرۆڤ تاكە یاسادانەرە )پێشوو: 110(. هەرچەندە ئەو 

بڕوای بەخودا هەیە، بەاڵم خودا لە یوتۆپیاكەیدا ئامادە نییە. لەم رووەوە بە 

عەقڵی خۆبونیاتی خۆی، یاسایەك دادەنێت كە لە هیچ ئایینێكدا نادۆزێتەوە 

و ئاماژە وەحییەكان، دان بەو یاسایانەدا نانێن.

مۆر سەبارەت بە كاتژمێرەكانی كاركردن، نیشتەجێبوون، خواردن، 

سەفەركردن، ئیش و كار، هاوسەرگیری و سزادان هەندێك یاسا دادەنێت، 

كە بە یاسای مرۆیی دێنە ئەژمار و بنەمای مینۆكییان نییە. ئەو تا ئاستێك 

پشت بە عەقڵ دەبەستێت كە یاساكانی زاڵ بەسەر یۆتۆپیا وەك بنچینەی 

پێملی  دەبێ  مرۆڤەكان  ناگۆڕدرێن.  كە هەرگیز  دەدرێن  قەڵەم  لە  نەگۆڕ 

لە  پەیڕەوی  تەواوەتی  بە  ناچارن  و  بن  یاسای عەقڵ و سیستمی عەقڵی 

یاسا نەگۆڕەكانی شاری خەونەکان بكەن، ئەگەر خەڵكی یوتۆپیا مرۆڤگە لی 

پێگەیشتوون كە بەم یاسایانە رازین، چونكە ئە م یاسایانە بۆ خۆشگوزەرانی 

تەواوی مرۆیی پێویستن.

3ـ2. خودا تەوەری و ئایین  تەوەری 

سەرجەم  كە  مەسیحییە،  رواڵــەت  بە  مۆر،  یوتۆپیای  كۆمەڵگای 

مرۆڤەكان لە پەرستنی خودادا هاوڕان )پێشوو: 132( و پێیانوایە سووڕانی 

لەم   .)123 )پێشوو:  قەهاردایە  چارەنووسی خواوەندی  دەستی  لە  جیهان 

ئەگەر  تەنانەت  و  رێزن  ئایینییەكان جێی  كردەوە  و  بڕواكان  كۆمەڵگایەدا 

كەسانێكیش بڕوایان پێیان نەبێت و جیاواز لەوان بیر بكەنەوە، سزایەكی 
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قورس چاوەڕوانی دەكات و شایانی ئەوە نابێت كە لە یوتۆپیادا بژی، چونكە 

كەسێكی وەها بە ئاسانی دەتوانێت یاساكانی دیكەش پێشێل بكات )پێشوو: 

123(. هەندێك لە كردەوە و بڕوا ئایین تەوەرەكانی یوتۆپیای مۆر بریتین لە:

ئەم  ئامادەبوونی  پاش مەرگی جەستە و حوزوور و  بە رۆح  بڕوا 

رۆحە لەنێو مرۆڤەكاندا، بە ستایش و عیبادەتدانانی بینین و تێفكرین لە 

سروشتدا، بە خەڵەفاو ژماردن و بە سووك  زانینی ریازەت و گۆشەنشینی، 

لەو رووەوە كە دەبێتە هۆی ونكردنی رێگە، بڕوابوون بە پەرجوو وەك 

كردەیەكی خواوەندی و هەروەها بەرەنگاری  نەكردنی راهیبەكان تەنانەت 

خواوەندن  وەقفی  پیرۆز،  دیارییەكی  وەك  چونكە  بكەن،  تاوانيش  ئەگەر 

)پێشوو: 130(.

3ـ3. پلۆڕالیزمی

مەعریفی و ئایینی 

هزری  و  ئەندێشە  لە  شایانی  كاریگەرییەكی  رێنیسانس  قۆناغی 

هزری  لە  ئاوێنەیەكە  یوتۆپیا،  كتێبی  ــاوە.  دان مۆر  وەك  یۆتۆپیستێكی 

بیرمەندانی سەردەمی رێنیسانس و ئامانجەكانیان. هاوكات لەگەڵ قۆناغی 

لوتكە.  گەیشتە  مەعریفەدا  پانتایی  لە  بوون،  گوماناوى  »لەدایكبوونە وە« 

هەڵبەت نمونەگەل و پێشزەمینەی هزری گوماناوى و بەگومانبوون بە شێوەی 

پەرشوباڵو لە ئەندێشەی كەسانی وەك ئۆگۆستین لە سەدەكانی ناوەڕاستدا، 

ئۆگۆستین  بەدی دەكرا )مەك كواری، 1378: 113ـ114( وا دەردەكەوێت 

یەكەم كەس بێت، كە بوونی شك و گومان بە هۆكاری هەبوونی مرۆڤ لە 

قەڵەم دەدات. لە سەدەی شانزەدا بە هۆی گەلێك فاكتەری وەك كورتهێنانی 

چەمكە ئایینییەكانی كڵێسا، ناوەرۆکی خەڵەفاو و دژەئایینی كتێبی پیرۆزی 
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بەالڕێدابراو، هەڵوێستی دۆگمای خاوەنانی كڵێسا لە بەرامبەر بیرمەندان، 

گوماناوى و بەگومانبوون بە تایبەت لە پانتای مەعریفەی ئایینیدا گەشەی 

كەسایەتییە  گەورەترین  یەكێك  مۆر  تۆماس  مامۆستای  ئەراسمۆس  ستاند. 

دیارەكانی مەسیحییە، كە بونیاتنەری شەكاكییەت و بەگومانبوون لە پانتایی 

لەگەڵ  ئەراسمۆس   )Ibid, 450( دەناسرێت  خوداناسیدا  و  ئیالهییات 

بڕوامەندی بە ئایینی كاسۆلیكی مەسیحییەت و رەتكردنەوەی توانای عەقڵ 

بۆ تێگەیشتنی  عەقڵ  تەواونەبوونی  تەنانەت  و  پیرۆز  كتێبی  بۆ تێگەیشتنی 

بونیات  مەسیحییەت«  »پۆزەتیڤیزمی  خوداناسییەكان،  بابەتە  و  بڕوامەندی 

دەنێت. برەو پەیداكردنی دڕدۆنگی و بەگومانبوون لە پانتایی مەعریفەدا 

پلۆڕالیزمی  بووە هۆی گەشەكردنی  )پلۆڕالیزمی مەعریفی(، هێدی  هێدی 

ئایینی. بیرۆكەی پلۆڕالیزمی ئایینی لەگەڵ ئەو كۆمەڵە دەزگا مەعریفییانە 

یەكانگیر دەبێت، كە لە مەعریفەناسیدا بڕوایان بە نسبییەت لە تێگەیشتندا 

.)Ibid, 451( و تەنانەت نسبییەت لە راستیدا هەیە

تۆماس مۆر كە لە الویەتیدا ئەراسمۆسی ناسی و لەژێر كاریگەری 

ئەودا بوو )كەنی، 1374: 30( بە راشكاوی لە یوتۆپیاكەی خۆیدا دەستی 

تاكە  یەك  تەنیا  ئەگەر  پێیوایە  ئەو  ئایینی.  پلۆڕالیزمی  بانگەشەی  بە  كرد 

هێدی  هێدی   دەبێ  بن،  درۆ  دیكە  ئایینەكانی  و  هەبێت  راست  ئایینی 

مافی  كەسێك  هیچ  رووەوە  لەم  دەربكەوتایە.  هەمووان  بۆ  راستییە  ئەم 

و  ئایینی  دوگمای  و  بسەپێنێت  دیتراندا  بەسەر  خۆی  ئایینی  نییە  ئەوەی 

دێت  بەدواوە  قورسی  سزادانێكی  ئایینێكیش  بە  سەبارەت  هاوار  و  هات 

ئایینەكان  بە هەموو  بڕوامەندان  مۆردا  یوتۆپیای  لە   .)133  :1361 )مۆر، 

جیاوازەوە  رێگەیەكی  لە  هەرهەموویان  بڵێی  وەك  دەژین،  یەكدا  لەگەڵ 

بەرەو یەك شوێن دەچن )پێشوو: 132(. لە سەر ئەم بنەمایەش، هەرچەندە 
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هەندێك لە ئەندامانی ئەم كۆمەڵگایە،  خۆرپەرست و هەندێكی دی ئەستێرە 

پەرستن، ئاقڵترینەكانی ئەوان لەسەر ئەو بڕوایەن كە خواوەندێكی نەناسراو، 

سەرەتا،  مرۆڤە.  دەركی  دەرەوەی  لە  كە  هەیە  بێكۆتایی  و  هەمیشەیی 

هەوێنی گەشە و پێشكەوتن و كەواڵوكەوڵبوون و كۆتایی هەموو پتێك هەر 

ئەوە و هەموو كەسێك بە یەك ناو بانگی دەكە ن، كە بە زمانی لۆكاڵی پێی 

دەڵێن »میترا« )پێشوو: 132(.

3ـ4. زانست  تەوەری 

تەوژمێكی هزری دیكە كە پاش رێنیسانس شكڵى گرت، ئەزموونگەرایی 

بوو. هەرچەندە ئەزموونگەرایی لە مێژووی فەلسەفەدا پێشینەیەكی درێژی 

فڕانسیس  نوێكانی  جەختكردنە  لەگەڵ  ئەزموونگەرایی،  تەوژمی  هەبووە 

قیاسی  ئیستیداللی  لەباتی  ئیستیقڕا  بەكارهێنانی  پێویستی  لەسەر  بیكۆن 

)؟؟؟؟؟( دەستیپێكرد و دەرەنجام گەیشتە زاڵبوونی زانست  تەوەری بەسەر 

زانست  تەوەری  ئەزموونییەكان.  زانستە  بیرمەندانی  زۆربەی  ئەندێشەی 

كە لەدایكبوونی ئەزموونگەراییە، وەك بڕوامەندییەكی فەلسەفی )یان زۆر 

تاكە شێوازی  زانست وەك  كە  ئەژمار،  دێتە  مەعریفەناسی«  بڵێین  وردتر 

جێ بڕوا بۆ پەیوەندیدانان لە نێوان زەینی مرۆڤ و راستی ئامانج لە قەڵەم 

دەدات )پترسون و دیگران، 1376: 383(. پێویستە سەرنج بدرێتە ئەم خاڵە 

كە زانست  تەوەری بە هیچ شێوەیەک خودی زانست نییە؛ چونكە لە كاتێكدا 

زانست شێوازێكی دڵ  نزم، جێ  بڕوا و پڕ بەرهەمە بۆ فێربوونی كاروباری 

گرنگ و سەبارەت بە جیهان، زانست  تەوەری بریتییە لەم گریمانەیە كە 

زانست تاكەڕێگەی گونجاوە بۆ گەیشتن بە راستی.

زانستی  گەمارۆی  لە  راستی  كە  پێیانوایە،  زانست  تــەوەرەكــان 
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ئەزموونیدایە و وابیردەكەنەوە، كە نازانست هەرچی بڵێت رستەگەلی بێ  

واتایە، كە شایانی ئەوە نییە ناوی مەعریفەی لێ بنرێت و خواوەندێكیان 

لە زانست دروستكردووە كە هەموو گرێیەك دەكاتەوە، هە ر ئەویشە كە 

شاری چاكان دروست دەكات. وا بیریان دەكردەوە كە زانست و پێشكەوتنی 

مرۆڤ  و  دەئافرێنێت  فەزیلەت  و  بەختەوەری  خۆیدا  لە  خۆی  ماددی، 

 :1374 )باربور،  بكات  ساز  خۆی  بۆ  زەوی  لەسەر  بەهەشتێك  دەتوانێت 

79(. ئەم تێگەیشتنە لە زانست كە بەرهەمی سەردەمی نۆژەنبوونەوەیە، 

 زانست و زانست  تەوەری تێكەڵی یەكدی كرد و ئەم تێكەڵە نابەجێیە، بواری 

بۆ دەرچوونی زانستە ئەزموونییەكان لە چوارچێوەی خۆیان و دەستدرێژی 

سەردەمی  لە  ڕەخساند.  ئایین  و  مێتافیزیك  فەلسەفە،  چوارچێوەی  بۆ 

ڕۆشنگەریدا عەقڵگەرایی تەنانەت لە ئاستی ئەزموونگەراییدا نەبوو، بەڵكوو 

عەقڵ وەك خزمەتكاری ئەزموون و بە سیستمكەری ئەزموون دەەاتە ئەژمار 

(نەسر، 1385: 43).

تۆماس مۆر بە پشتبەستن بە زانست  تەوەری لە یوتۆپیاكەیدا، پێیوابوو 

بە  راستیدا  لە  قووڵبوونەوەی  و  بیركردنەوە  و  رۆح  دەداتە  چێژ  زانست 

شادهێن دادەنا )مۆر، 1361: 91(. لە یوتۆپیاكەی ئەودا زانست، پەروەردە 

و ڕاهێنان خاوەن پێگەیەكی تایبەتن و زۆربەی خەڵكانی یوتۆپیا، الیەنگری 

خوێندنەوەن. خەڵكی یوتۆپیا بەها دەدەنە زانستە جیاوازەكان، بەاڵم زیاتر 

زانستەكانی  سوودمەندترین  و  چێژدارترین  بە  و  پزیشكی  دەدەنە  بەها 

دادەنێن. پیشەسازی و داهێنانیش بۆ ئاسایشی ژیان زۆر گرنگن )103ـ104(.

3ـ5. دادتەوەری 

كۆمەاڵیەتی  دادپــەروەری  لە  جەخت  یوتۆپیاكەیدا  لە  مۆر  تۆماس 
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یان دادپەروەری دابەشكاری دەكاتەوە. لێكۆڵینەوە لە بیرۆكە جیاوازەكانی 

هەركام  كە  دەردەخات  راستییە  ئەم  كۆمەاڵیەتی،  دادپەروەری  دەربارەی 

بنەمای  بنەڕەت و  بە شێوەی  تایبەت  لە توخمێكی  بیرۆكانە جەخت  لەم 

دادپەروەری  مۆرەوە  تۆماس  روانگەی  لە  دەكەنەوە.  خۆیان  دادپەروەری 

پشت بە توخمی »بەرامبەری« و بە تایبەتیش بابەتی »پێویستی« دەبەستێت 

بۆ  »پێویستی«  پێوەردانانی  و  بنەما  بە  دادەنــێ.  تایبەتی  گرنگییەكی  و 

جێگیركردنی دادپەروەری كۆمەاڵیەتی و دابەشكردنی دادپەروەرانە، پێویستی 

لەم  دەرفەتەكانە.  یەكسانی  دروستكردنی  و  ئابووری  سنوورداركردنی  بە 

بۆیەش  و  دەوڵەتە  موڵكی  سامانەكان  مۆردا هەموو  یوتۆپیای  لە  رووەوە 

شەڕێكی ركابەری لە ئارادا نییە، هەموو كەسێك بەقەد توانای خۆی ئیش 

دەكات و ئەوەندەی پێویستییەتی وەردەگرێت، هیچ كەسێك خانووبەرەی 

تایبەتی نییە و هەموو دەساڵێك خانووەكان بە تیروپشك دەگۆڕدرێن )مۆر، 

 54 هەر  حەشیمەتی  و  هاوشێوەن  یوتۆپیادا  لەم  جلوبەرگ   .)72  :1361

شارەكە چون یەك )پێشوو: 74( و تەنانەت خانووەكانیش هاوشێوەن. لە 

یوتۆپیاكەی مۆر دەسەاڵتی چون  نییە.  بوونی  تایبەت  یوتۆپیادا موڵكداری 

 یەكی تاكەكانە كە سەرچاوەكەی هاوشێوەییەكە لە هەموو شتدا. واتە زمان، 

دابونەریت، یاسا و رێسا و تەنانەت خانوو و شارەكانیشی )پێشوو: 81(. 

دادپــەروەری  دەربــارەی  بیرمەندان  پێناسەكانی  لەسەر  سەرنجێك 

كۆمەاڵیەتی دە ریدەخات، كە جیاوازی ئەو  پێناسانە لە مانای دادپەروەری 

دژایەتییە  ئەم  سەرچاوەی  چەمكەكانیدایە.  لە  بەڵكو  نییە،  كۆمەاڵیەتیدا 

ئارمانەكانی  و  بیرمەندەكەدایە؛ چونكە جیهانبینی  بەراوردی جیهانبینی  لە 

نیشان  بیرمەندە  ئەو  نمونەییەكەی  كۆمەڵگا  بیرمەندێك،  و  بیر  هەموو 

دەدات.
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بیرۆكەكانی دادپەروەری بە ئاشكرا یان شاراوە، پشت بە پێشگریمانە 

ژیانی  بۆ  مۆدێلێك  و  دەبەستن  تایبەت  مەعریفەناسییەكی  و  فەلسەفی 

ئەم  و  دیاریكردووە  دروستی  و  راست  كە  دەكەن،  پێشنیار  كۆمەاڵیەتی 

بۆ  فەلسەفییەكانە  تایبەتە  تێڕوانینە  بنەمای  لەسەر  راستییە  و  دروستی 

مەعریفە  پەیوەندی   .)198  :1383 )واعیزی،  ئاكارە  و  كۆمەڵگا  مرۆڤ، 

ـ  و سوقڕات  ئەفالتۆن  وەك  بیرمەندانی  كە  ئاستێكە،  تا  دادپــەروەری  و 

مەعریفە وەك  لەگەڵ  ـ  باشەكان  باشترین  دادپەروەری وەك  و  فەزیلەت 

یەك دەزانن و سەرجەم فەزیلەتەكان دەگەڕێننەوە بۆ مەعریفەی بەرهەمی 

بیركردنەوە )ئەفالتۆن،  1376: 589(
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23 ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

7. باربور، ایان، علم و دین، ترجمە: بها والدین خرمشاهی، تهران، 
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نراقی و ابراهیم سلگانی، تەران، انتشارات گرح نو، 1376ش.
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تحقیق: مصگفی درایتی، قم، مكتب العلوم االسالمی، بی تا.

14. جعفری، محمدتقی )و دیگران(، عدالت در روابگ بین الملل 

و بین االدیان از دیدگاه اندیش مندان مسلمان و مسیحی، تهران، انتشارات 

بین المللی الهدی، بی تا.

15. جعفری، محمدتقی، فلسفە دین، تدوین: عبداللە نصر، تهران، 

پژوهشگاە فرهنگ و اندیشە اسالمی، 1378ش.

ایدەێل اسالمی و مبانی تمدن  نویسندگان، جامعە  از  16. جمعی 

بە نحوە شكل گیری، سیر تحوالت و وضعیت فعلی تمدن  غرب، نگاهی 

غربی، تهران، دبیرخانە دایمی اجالس دوساالنە بررسی ابعاد وجودی حضرت 

مەدی)عج(، 1381ش.
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قەدیسی كاتۆلیك، خەیاڵ  چێكەر و پێشڕەوی فەرمی كۆمۆنیزم ... 

تا  كە  هەیە،  لەوەوە  ئەندێشەیەكمان  روانگەی  و  دۆزینەوە  كە  كەسێك 

ئێستاش هەر بەڕۆژە: ئەندێشەی یوتۆپیا. ساڵی ... پاپ پاوڵی دووەم تۆماس 

مۆر وەك قەدیسی »پارێزەری كاربەدەستانی دەوڵەت و بەرپرسانی سیاسی« 

رادەگەیەنێت، بەاڵم ئەو واتە نوسەری »یوتۆپیا« پێش ئەوەی ساڵی 1886 

بگاتە پلەی بەخشراو )كە لە ئایینی کاسۆلیکدا پێش قەدیسبوونە( و دواتر، 

لە یادی 400ەمین ساڵی كۆچی دوایی لە 1935 بخرێتە ریزی قەددیسەكانەوە 

و  بەهرە  خاوەن  سیاسەتمەدارێكی  پارێزەر،  مافناس،  مرۆڤگەرا،   كەسێكی 

لە كۆتاییشدا وەك كار بە دەستێكی دەوڵەت هەژمار دەکرا، چونكە ساڵی 

1592 هێنری هەشتەم پاشای ئەوكاتی بەریتانیا، كە تۆماس مۆر بە هاوڕێی 

و راوێژكاری دەژمێردرا، وەك سەرۆك  وەزیران واتە خاوەنی بااڵترین پلە 

هەشتەم  هێنری  راستیدا  لە  هەڵیدەبژێرێت.  پاشا  پلەی  دوای  لە  پێگە  و 

گەیشتن  پێناو  لە  مۆر  ئەخالقی  كاریگەریی  بەتایبەت  مۆر،  لە  بوو  بەنیاز 

بە قازانجێكی زیاتر كەڵك وەربگرێت: جودابوونەوە لە »كاترین داراگۆن« 

چاكسازی  جێبەجێكردنی  و  ین«  بول  »ئان  لەگەڵ  هاوسەرگیری  نیازی  بە 

هەرچەندە  مۆر  تۆماس  ببات.  لەناوی  ئــەوەی  بێ  بەریتانیا  كڵێسای  لە 

خزمەتگوزارێكی بەوەفا بوو، بەاڵم جگە لە رێگەی ویژدانی خۆی رێگەیەكی 

دیكەی نەگرتە بەر. ویژدان پێی دەوت كە دەبێت »لەبەر پاشا خزمەتگوزاری 
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سیاسەت،  گۆڕەپانی  بەجێهێشتنی  هیوای  بە  دەرئەنجام  بێت«.  خواوەند 

رەفتاری  دەرئەنجام!  بێ   هەوڵێكی  كێشایەوە.  لەكار  دەستی   1532 ساڵی 

هێنراوە،  ناوی  مەسیحییەكان  سوقڕاتی  وەك  جار  هەندێ  كە  مرۆڤە  ئەم 

دوای  هەشتەم  هێنری  »سوێند«  قبوڵنەكردنی  شەهیدبوونی!  هۆی  بووە 

پچڕانی پەیوەندی لەگەڵ بۆرما، بووە هۆی ئەوەی بە مەرگ سزا بدرێت. 

تۆماس مۆر پاش بەسەربردنی خولێكی 15 مانگە لە زیندان،  لە بەرواری 6ی 

حوزەیرانی 1535 لە »تاوەر هیڵ« لە سێدارە درا.

هەر ئەم تۆماس مۆرەـ هەڵبەت پێش ئەوەی بخرێتە ریزی قەدیسەكان 

ـ كەسێكە كە لینین ناوی دەخاتە سەر لەوحێكی بیرەوەری لە مۆسكۆ و 

لەپاڵ ناوی ماركس و ئینگڵس و 20 كەس لە پێشڕەوەكانی كۆمۆنیزم، یادی 

بەرز رادەگرێت. بەم شێوەیەش قەدیسی شەهیدی كڵێسای كاسۆلیك، لە 

مەزارگەی پێشڕەوانی كۆمەڵگای بێچینیشدا وەردەگیرێت؛ سوپاسێكی سەیر 

پاش مردن! لەگەڵ ئەمەش ئەم سوقڕاتە مەسیحییەی ئێمە، فەیلەسوفێكی 

بە واتای دروستی وشەكە نییە. ئەو پیاوێكی تەواو ئایینییە و بە كردەوەش 

پابەندە بە ئایینەوە، هەرگیز بە تێڕوانینێكی پیشەیی نەبووەتە فەیلەسووف، 

 هیچ رێبازێكی بونیات نەناو یانیش بیرۆكەیەكی پێشنیار نەكردووە، بەرهەمە 

نایەتە  سیاسی  فەلسەفی  نامیلكەیەكی  وەك  یوتۆپیا  واتە  سەرەكییەكەشی 

ئەژمار. دەكرێ ئەم بەرهەمە وەك نوسراوەیەكی ئەدەبی لە قەڵەم بدرێت، 

الیەن  لە  قۆناغەی  لەو  نوسەردا  بەتاڵی  دەست  كورتی  سەردەمی  لە  كە 

هێنری هەشتەمەوە وەك كونسوڵ لە پارێزگای »فالندەر« بۆ چارەسەركردنی 

كێشەیەكی بازرگانی كاری دەكرد، نوسراوە.

ژیل«ی  »پییەر  بۆ  نامەدا  لە شێوەی  پێشەكییەك  لە  یوتۆپیا، جگە 

»ئانوێر«  پیاوچاك  باڵوكردنەوەیەكی  و  چاپ  خــاوەن  و  هیومانیست 



ئاشنابوون بە تۆماس مۆر 32

لە  گفتوگۆیەك  مۆر  تێیدا  كە  سەرەتا،  كتێبی  لە  بریتییە  كە  نوسراوەیە، 

نێوان كەسایەتییە خەیاڵییەكانی وەك فەیلەسوفێكی رێبوار بە ناوی »رافائێل 

هیتلۆدە« كە هاوڕێی »ئامریكۆ ئۆسپوچی«یە و كەسایەتی راستەقینەی وەك 

خودی »تۆماس مۆر« و »پییەر ژیل« دروستدەكات. ناوەرۆکی كتێبی یەكەم 

سیاسییەكانی  و  كۆمەاڵیەتیی  نایەكسانییە  دژی  لە  دادنامەیەكە  راستیدا  لە 

دەكات،  قسە  »رافائێل«  تەنیا  كە  دووەمدا  كتێبی  لە  بەریتانیا.  ئەوكاتی 

نوسەر دوورگەی یوتۆپیایی خۆی شیدەكاتەوە، كە لە راستیدا بە پێچەوانەی 

كتێبی یەكەم و بەڕای »مۆر« وێنەیەكی ئەرێنی و خەیاڵی لە بەریتانیا كە بە 

شێوەیەكی باشتر بەڕێوەببرێت.

هیومانیستەكان،

بیرمەندانی نوێ 

لەڕاستیدا ئەم قۆناغە بۆ بەریتانیا و بە شێوەیەكی گشتی بۆ تەواوی 

ئەوروپای سەرەتای سەدەی 16، سەردەمێكی تاڵە. لەگەڵ تەواوبوونی شەڕی 

لێنرابوو »شەڕی دوو  ناوی  رواڵەت  پاراستنی  بۆ  كە  )1455ـ1485(  ناوخۆ 

)یان  دەسەاڵتداران  لە  هەندێك  زێدەخوازی  و  چاوچنۆکی  سوور«  گوڵی 

لەوانەشە بزۆزییە ئابوورییەكان( كۆمەڵێك لە وردە كشتوكاڵ  كارانی وەها 

الواز و هەژار كردبوو كە بۆ بەردەوامی ژیان، ناچاربوون رووبكەنە دزی و 

راوڕووت. ئەم توندوتیژییانە دژكردەی ئەمنی یەكجار توندی بەدواوە بوو، 

چونكە بەپێی یاساكانی ئە وكات، دز یان تەنانەت بەرەڵاڵ لەوانە بە توندترین 

سزاى ) لە سێدارەدان( سزا بدرێت. ئەوەی لە راستیدا رووی دا ئەمە بوو، 

كە موڵكدارە گەورەكان بە شوێن لەوەڕگەی گەورەترەوە بوون بۆ مەڕ و 

مااڵتەكانیان، تاوەكو پەرە بە پیشە سازی تازە و سەرهەڵدانی خوری بدەن. 
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جووتیارەكان  لەوەڕ،  داڵــدەدراوی  فەزای  زیادبوونی  لەگەڵ  ئەنجامدا  لە 

دەركران. ئەم دۆخە لە راستیدا وەك سەرەتای بەجیهانیبوون دێتە ئەژمار؛ 

سەفەری دەریایی بە دەوروبەری كیشوەرەكاندا، كەشفی ئەوپەڕی دونیا و 

مۆدێرن،  سەرمایەداری  پیشەسازی،  و  بازرگانی  پێشكەوتنەكانی  یەكەمین 

پاشای  رێبەرایەتی  لەژێر  حەشیمەت  كەمبوونی  سەرەڕای  بەریتانیا  هێزی 

ئاڵۆزە  بونیاتە  لەم  زیادبوونە.  لە  رووی  تۆدۆر(  هەشتەم  )هێنری  گەنج 

پڕتوندوتیژییە وێرانەی ئەوروپادایە، كە بۆ دۆزینەوەی هێمای مینۆكی نوێ 

بە مەبەستی بەرەنگاربوونەوەی داڕووخانی بە ئەسپایی سیستمی سەدەكانی 

سەردەمی  گرێدراوی  كە  سەرهەڵدەدەن،  بیرمەند  نەوەیەك  ناوەڕاست، 

كۆنن و ناویان لێنراوە »مرۆڤگەرا« )هیومانیست(. هەڵبەت ئەم بزاڤە پێشتر 

لە ئیتاڵیا دەستیپێكرد و گەیشتە ئەوروپای باكور، پێشڕەوە سەرەكییەكانی 

دوو هاوڕێ بوون، واتا ئەراسم كە خەڵكی تێردامە و تۆماس مۆر كە دوانزە 

ساڵ لەو منداڵترە.

پەسەندی عەقڵ دوای

پەسەندی شێتی 

ئەراسم و مۆر هاوڕێن، زۆربەی وتووێژەكانی »لوسیەن سامویست«یان 

لە یۆنانییەوە وەرگێڕاوەتە سەر التینی. سەرەڕای جیاوازی تەمەن ئەراسم، 

مۆر وەك هاوڕێی هەمیشەیی خۆی لە قەڵەم دەدات و كتێبی »پەسەندی 

كتێبەی  ئەم  پێشكەشی مۆر دەكات.  باڵوبوونەوەدا  كاتی  لە  شێتی« خۆی 

ئەراسم كە پڕە لە قسەی نەستەق و گاڵتەجاڕی، وەك سەركەوتنێك دێتە 

ئەژمار، دواتر ئەراسم كە بە چڕی سەرقاڵی وەرگێڕانی »سەردەمی نوێ« 

دەرفەتی نابێت بەوجۆرەی پێشبینی كردووە، نوسینی درێژەی كتێبەكە لەگەڵ 
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مۆر تەواو بكات. بۆیەش قەناعەت بە هاوڕێكەی دەكات كە بەرهەمێكی 

ئەدەبی دووبەشی بنووسێت و »پەسەندی عەقڵ« دەنوسێت. بەاڵم لە كوێی 

ئەم جیهانە پەستەدا دەتوانێ عەقڵ بدۆزیتەوە؟ وەاڵم كەسنەزانە )هاوواتای 

راگەیاندنە سیاسییەكانی  لە  وشەی التینی nusquama(. دەرەنجام یەكێك 

ئەندێشەی هیومانیستی تازە بونیاد، كە تۆماس مۆری گەنج لە 1514 دەست 

بە نووسینی دەكات و ئە م ناوەی لێ دەنرێت. دوورگەی شاری خەونەکان 

كاتەدا زۆر  لەم  بەاڵم مۆریش  لێدەنرێت »كەسنەزان«.  ناوی  لە سەرەتادا 

سەرقاڵە: ئەو لە 1513د هەست بە نوسینی دادخواستێكی لە دژی »ریچارد 

سێهەم یۆرك« بۆ بەرگری لە شای الو هێنری هەشتەم دەكات كە لە بەرگی 

یەكەمی شاری خەونەکاندا كاریگەرییەكانی دەبینرێت. لە ئەنجامدا بەرنامەی 

كارەكە كە ماوەیەك دوا دەخرێت. ئەم بەرهەمە لە كۆتاییدا لە 1516 و 

دەوڵەتی  »باشترین  درێژی  ناوی  بە  ماكیاڤل«  »شازادەی  لەگەڵ  هاوكات 

كۆماری و دوورگەی تازە كەشفكراوی شاری خەونەکان، وە ك نامیلكەیەك 

بە نرخ و لە هەمانكاتدا پڕ لە پەند و سەرنجڕاكێش، دەنوسێت.

)Utopie( شاری خەونەکان

وشە و چەمك 

لەم رووەوە كەسنەزان بوو بە شاری خەونەکان. ئەم دەربازبوونە لە 

زمانی التینیەوە بۆ یۆنانی، یان باشتر بڵێین دەربازبوون لە وشەیەكی نوێی 

التینەوە بۆ وشەیەكی نوێی یۆنانی دەتوانرێ بە لەبەرچاوگرتنی تێكۆشانی 

هیومانیستەكانی ئەوكات بۆ باڵوكردنەوەی ئەلف  و بێی یۆنانی، كە خۆی 

شكستخواردووی سكۆالستێك بوو باشتر درك بكرێت. وشەكە لە پێشگری 

بە  یۆنانیدا  زمانی  لە  )كە  پێكهاتووە   )topos( ریشەی  و   )ou( نەرێنی 
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بووەتە »locus« و هەندێك  التینیشدا  لە  و  واتای »شوێن« و »جێگە«یە 

جاریش »situs«( وشەی utopia بەپێی بەكارهێنان،  وەرگێڕانی جۆراوجۆری 

هەیە: »هیچ كوێ«، »ناشوێن« و »شوێنێك لە هیچ كوێ«. مۆریش وەك 

هەموو هیومانستێكی مەیلەو یۆنانی لە سەردەمی رێنیسانسدا، حەزی لە 

قسەكردن بە توێكڵەو و یاری كردنە بە وشەكان، بۆیەش بە هاوشێوەی پیتە 

دەنگدارەكان يارى بە یوتۆپیا و ئۆتۆپیا دەكات. لە راستیدا لە زمانی یۆنانیدا 

پێشگر )eu( دێتە واتای »هەرچی باشە« كەواتە utopia یەك eutopia واتە 

بەختەوەری«یش  و  لێكتێگەیشتن  »پێگەی  یانی  باش«  »شوێنی  »ناشوێن«، 

دەبێت.

حاشاهەڵنەگری  ئایندەیەكی  مۆر،  سەردەستی  لە  وشە  خوڵقاندنی 

هەیە، چونكە ئەم وشەی »utopie«یە لە ئێستا بە شێوەیەكی گشتی بەكار 

خەیاڵی  شتێكی  واتای  مۆر  الی  لە  هەرچەندە  وشەیە  ئەم  دەهێنرێت. 

دەدات، بەاڵم شتێك نییە دەست پێی نەگات. دانیشتوانی دوورگەی ئارمانی 

كە رافائێل هیتلۆدە وەسفی دەكات، لە بواری سروشتییەوە جیاوازییەكی لە 

بریتانییایەكی ئەوكات نییە. ئەوەی جیاوازییەكان دەكات رێكخراوەكانیان و 

خود و ئاكارەكانیانە.

دوورگەیەكی دەستكرد و خاوەن سنور لە جیهانی واقیعدا 

لەسەر ئەم بنەمایە یوتۆپیا، دوورگەیەكی نەناسراوە. »رافائێل هیتلۆد« 

سەبارەت بە پێگەی جوغرافی ئەم واڵتە بە شێوەیەكی ناديار قسەدەكات؛  

ئەم واڵتە لە نیوەگۆی باشووردایە. زیاتر لەمە هیچ زانیارییەكمان نابێت، 

بەڕاستی  نەناسراوبوون،  لەگەڵ  دوورگەیە  ئەم  كە  ئەمەیە  گریمانە  بەاڵم 

كاتێكی  و  شوێن  لە  خەیاڵیبوونی  سەرەڕای  مۆر  یوتوپیای  هەیە.  بوونی 
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دیكەدا نییە، بەمجۆرەش لە »ئاتالنتاید«ی ئەفالتۆن، ئەو شارە ئەفسانەییە 

ون بووە یان »شاری خودا«ی ئۆگۆستین بە واتای مودێلی سیاسی هەموو 

حكووومەتە مەسیحییەكان، كە دەبێ لە داهاتوودا شێوەی واقیع بە خۆوە 

ببینێت، جیاوازە. لێرەدا لەگەڵ خەیاڵێك رووبەڕووین كە شوێنی لە جیهانی 

لە  نەبێت.  دەستپێڕاگەیشتوو  واقیعە  جیهانە  ئەم  هەرچەندە  واقیعدایە، 

راستیدا یوتۆپیا دوورگەیەك نییە، بەڵكوو كراوەتە دوورگە. ئەوە ئۆتۆپۆسی 

كێشوەردا  لەگەڵ  واڵتــە  ئەم  پەیوەندی  كە  بونیاتنەرییەتی   )utopos(

دەپچڕێت. »رافائێل« لە م بارەیەوە دەڵێت: بەپێی ریوایەتە پەسندكراوەكان 

و هەروەها بەپێی رواڵەتی ناوچەكە ئەم واڵتە پێش ئەوەی بكەوێتە ژێر 

ركێفی »یۆتۆپۆس« و ببێتە پاشای و ناوی خۆی لەم واڵتە بنێت، بە ناو 

سنوردار نەبووە. ئەم ناوچەیە پێشتر ناوی »ئابراسكا« بووە و نوساوە بە 

بڕیار  داگیركردنی،  دوای  یوتۆپۆس   ... كیشوەرەكە وە  دیكەی  شوێنەكانی 

وشكانییەكانی  بە  دەنوساند  واڵتەی  ئەم  كە  مایلی   15 دراوێكی  دەدات 

دیكەوە ببڕێت، بەمجۆرەش واڵت وا لێبكات لە هەموو الیەكەوە بە دەریا 

دەوری گیرابێت. بەم شێوەیەش تۆماس مۆر، چەمكی دوورگەبوونی ئە م 

واڵتە كە لە رەوایەتەكانی دیكەی یۆتۆپیادا هەیڤ بە كراوەیی دەهێڵێتەوە. 

بە  كۆمەڵگانەی  ئەو  بۆ  دەرەكــی  پەیوەندی  بۆ  داخراوبوون  و  جودایی 

ئالوودە بوون و بە الڕێدا چوون،  لەگەڵ دەرەوەدا  هۆی رووبەڕووبوون 

لەو پێویستییانەن كە لە ئە نجامدا باشتر بەڕێوە ببرێن. سوودێكی دیكەی 

دوورگەبوون ئەوەیە كە رووداوەكە لەگەڵ ئەوەی لە چوارچێوەی راستیدا 

جێگیرە، لێشی دوورە. بەمجۆرەش شاری خەونەکانی تۆماس مۆر دەتوانێت 

رەوایەتە  بەپێی  بێت، كە  لە دوورگەیەكی دیكە  ئارمانی  وەك مۆدێلێكی 

تووشی  راستییەكان،  زیانە  بۆ  نوسەر  راشكاوی  دەربڕینی  و  جیاوازەكان 
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رەنجە. ئەم رەنجكێشانانە بێگومان بەرهەمی رەشی سروشتی خوێڕی مرۆڤە 

بێ ئەوەی كە دەرمان بكرێن. بەگشتی نوسینەكەی لێوانلێوە لە ئیمانێكی 

خۆشبینانە بۆ كاپاسیتی چاكسازی هەڵگریی مرۆڤ و توانای رزگاریبەخشی 

بۆ كۆمەڵگا مرۆییەكان. هەڵبەت بە مەرجێك كە بە شێوەیەكی دیكە بەڕێوە 

ببرێن.

كۆمەڵگای نمونەیی 

بە  ئاستەمە  رەوایەتیشدا  لە  تەنانەت  دوورگە  بە  دەستڕاگەیشتن 

لە  ژیاوە،   لەوێ  ساڵ   5 ئەوەی  سەرەڕای  هیتلۆدە«  »رافائێل  لە  جۆرێك 

وەسفكردنیدا تووشی دوودڵی دەبێت: ئەم كارە »وەك گێڕانەوەی چیرۆكێك 

لەگەڵ  شێتەكان«  لەگەڵ  قسەكردن  »لەبەرخۆە  یان  كەڕە«  كۆمەڵێك  بۆ 

ئەمەش ئەو دوای جەختكردنەكانی كەسایەتی دیكەی چیرۆكەكە واتە تۆماس 

مۆر، دێتە قسە. پاش بەدەستەوەدانی كورتە مێژوویەك و وەسفێكی كورتی 

بارودۆخی سروشتی، خوێنەر بەمە دەزانێت كە یوتۆپیا خاوەنی »54 شاری 

گەورە و جوانە«. زمان، یاسا، داب و نەریت و دەزگا كۆمەاڵیەتییەكان لە 

سەرجەم ئەم شارانەدا وەك یەك. هەر هەموویان بەپێی تاكە نەخشەیەك 

سازكراون و خاوە ن پێكهاتە و خانووبەرەی گشتی هاوشێوەن، كە هەڵبەت 

هاتووە.  بەسەردا  گۆڕانكارییان  لۆكاڵییەكان  پێویستە  بەپێی  هەندێكجار 

ئاشنای  خۆیدا  لە  بناسێت،  شارانە  لەم  یەكێك  كەسێك  هەر  كورتی  بە 

بارودۆخی ئەوانی دیكە دەبێت. هەموو شارەكانی هەر ساڵێك سێ كەس 

پیرانی  ئەنجومەنی  بچنە  ئەوەی  بۆ  هەڵدەبژێرن  ئەزموون  بە  بەسااڵچوو 

پایتەخت(  كراوەتە  ناوەندیبوونیەوە  هۆی  بە  كە  شارەی  )ئەو  »ئامووت« 

هێزە  ئەم  سەرەكی  ئەركی  بكەن.  تاوتوێ  دوورگە  بابەتەكانی  تاوەكوو 
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ناوەندییە دابەشكردنی یەكسانی سەرچاوەكان و دروستكردنی دەپۆ؟ بۆ ئەو 

وەرزانەیە كە كشتوكاڵ تێری واڵت بەرهەم دەهێنێت. لە هەموو شارەكانی 

دابین  پێویستەكان  شتە  كشتوكاڵی  بۆ    شوێنێك  یەكسان  شێوەیەكی  بە 

كراوە. »سوپاى كرێكاران« پێكهاتووە لە 40 كەس )ژن و پیاو( و دوو كۆیلە 

»خێزانێكی كشتوكاڵی« پێكدێنن كە لە »خانووی باش«دا نیشتەجێ دەكرێن. 

سێ خێزان لەژێر ڕێبەرایەتی »سەرۆك گروپێكی خێزانەكان«دان. بەمجۆرەش 

مۆر بۆ بەڕێوەبردنی كارە دژوارەكانی مەزراكان خولێكی دوو ساڵی سیستمی 

ناچارى كشتوكاڵی دادەمەزرێنێت.

لە شارەكانیشدا بیرئاڵۆزیی یەكسانی یان بە واتایەكی دی جۆرێك 

هاوشێوەیی هاوڕێ لەگەڵ سادەبوون بەرچاو دەكەوێت. دانیشتوانی يوتۆپيا 

بنەماكانی موڵكداری  ئاستی مومكین  تا  لەناو دەبەن و  تایبەت  موڵكداری 

مۆر  تۆماس  ئەوەی  هۆی  بووە  ئەمەش  هەر  دەكەن.  بەجێ  جێ  گشتی 

دەدات،  داهاتوو  سوسیالیزمی  مــوژدەی  كە  نوسەرێك  وەك  ناوبانگی 

بیرۆكەی  لەناوبردنی  مەبەستی  بە  شاری خەونەكان  بكات. خەڵكانی  دەر 

موڵكداری رەهای تاك، هەموو دەساڵێك، بە تیروپشك خانووەكانیان لەنێو 

خۆیاندا دەگۆڕنەوە. بیرئاڵۆزی لەناوبردنی موڵكداری تایبەت لە ئەندێشەی 

مۆردا، دەكرێ بیرەوەری كۆمۆنیزمی ئەفالتۆن لە قەڵەم بدرێت، چونكە مۆر 

ئەفالتۆنی خۆش دەویست و دەكرێ كاریگەری لێوەرگرتبێت.

لە شاری خەونەكان گاڵتە

بە عەشق ناكرێت 

بەاڵم تۆماس مۆر بە هۆی بڕوا ئایینییەكانی، لێرەدا، بە پێچەوانەی 

كۆماری ئەفالتۆنەوە باس لە سڕینەوەی خێزان و بێ  نرخكردنی هاوسەرگیری 

ناكات. بەپێی ئەو پێناسەیەی بۆ دابونەریتی دوورگە كراوە؛ وا دەردەكەوێت 
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كە ئامانج،  تەنانەت پتەوكردنی ئەم پەیوەندییانە. پێكهاتەی ئابووریی دوورگە 

وەك رێكخراوەیەكی هاوشێوە لە خێزانێكی گەورەدایە. خەڵكی یوتۆپیا رێز 

لە خێزان دەگرن و بەرگری لێدەكەن. زینا یەكێك لەو دوو سێ تاوانەیە 

كە هەنوكەش سزای سێدارەی هەیە. تاوانبار لە قۆناغی یەكەمدا بە توندی 

سزای بێگاری بە سەردا دەسەپێت و دواتر ئەگەر تاوانەكەی بەردەوام بێت 

لە سێدارە دەدرێت. زیانمەندەكان لە ئەنجامی ئەم كردەیە مافی ئەوەیان 

هەیە لەو هاوسەرەی ئەم رەفتارە ناشیرینەی لەگەڵ كردوون، جودا ببێتەوە، 

لەگەڵ  بمێننەوە،  پێویستە  هاوسەرەكەیان  لەگەڵ  بیانەوێت  ئەگەر  بەاڵم 

ئەوان سزاكە وەربگرن و بێگاری بكەن.

ئەگەر  پێویستە.  هاوسەرگیری  لە  بەر  بەئەخالقبوون  و  پاكبوون 

تاكەكان بەر لە هاوسەرگیری پێكەوە پەیوەندییان هەبووە،  بسەلمێت كە 

بە توندی سزا دەدرێن واتە بە هیچ شێوەیەك مافی هاوسەرگیرییان نابێت 

)مەگەر شازادە لێیان خۆش بێت( و گەورەكانی ئەو خێزانە كە گوناحەكە 

تێیدا رویداوە، بە تاوانی چاودێری  نەكردنی رەفتاری منداڵەكانیان، بە خراپ 

و بێ  ئابڕوو دەناسرێن. بەپێی قسەكانی »رافائێل« ـ ئەم وتەبێژە بەوەفای 

مۆر ـ ئەم سزایانە هەرچەندە زۆر توند دەنوێنن،  بەاڵم دەبێ بزانن كە 

لە یوتۆپیادا، كەس گاڵتە بە عەشق ناكات. پاساوهێنانەوەی گێڕەرەوە لەم 

بوارەدا زۆر ئاوارتەیە: خەڵكانی یوتۆپیا پێیانوایە كە ئەگەر عەشقە ناسەقامگیر 

تەفروتوونا  دووكــەس  ژن ومێردی  عەشقی  نەدرێن،  سزا  ناجێگیرەكان  و 

دەبوون، كە تا كۆتایی ناچارن لەگەڵ یەكدی هەزاران تەنگ و چەڵەمەی 

چاودێری سەرجەم  بۆ  كە  بوترێت  دەبێ  كۆتاییدا  لە  بگوزەڕێنن.  پێكەوە 

ئە م كاروبارانە، ئەزموونێك و تاقیكردنەوەیەكی ورد پێش هاوسە رگیری لە 

یوتۆپیا ئەنجام دەدرێت.
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ئێپیكۆرییە پارێزگارەكان 

بۆ  پانتایی هەست و سۆزەكانیدا  لە  بەم شێوەیە،   یوتۆپیا  خەڵكی 

خۆ  و  هاوسەرگیرین  دژی  كە  ئەوانەی  یەكەم  دەكرێن:  پۆلێن  چین  دوو 

لە تێكەڵبوون لەگەڵ ژنان دەبوێرن بە شێوەیەكی بنەبڕ گیاخۆرن هیوایان 

وایە، كە بە قەناعەت و دووركەوتنەوە لە چێژی جەستە و سێکس، ببنە 

پێدراوەكانی جیهانی دیكە. گروپی دووەمیش كەسانێكن لە ژیانی  خاوەن 

هاوسەرگیری هەڵدەبژێرن. ئەم كەسانە بەقەد كەسانی گروپی یەكەم خاوە ن 

هەندێك  دەبێ  و  سروشتن  قەرزداری  كە  بیردەكەنەوە  وا  بەاڵم  ئیمانن، 

منداڵ بدەن بە نیشتمانەكەیان. بەم هۆیەشەوە لە چێژە سێکسییەكان خۆیان 

دوور ناكەنەوە، هەڵبەت تا ئەو ئاستەی كە نەبێتە رێگر لە ئەركەكانیان. 

خەڵكی یوتۆپیا لەم بوارەدا لە »ئێپیكۆرییەكان« دەچن. بە قسەی رافائێل، 

نییە،  بەڵكو  ئەوانەوە بەختەوەری لە هەموو جۆرە چێژێكدا  لە روانگەی 

لەو چێژە دروست و شەرەفدارانەوە سەرچاوە دەگرێت كە سروشتی ئێمە، 

ئێمە بەرەو ئەو الیە رێنوێنی دەكات. ئەوان دەبێ خۆیان بەدوور بگرن 

سەرچاوەی  ببێتە  داهاتوودا  لە  بتوانێت  كە  جموجوڵێك،  هەرچەشنە  لە 

ئازار بۆ خودی كەسەكە یان كەسانی تر. لە ئەنجامدا هیچ كەسێك خۆی 

رادەستی »ویستە خەڵەتێنەر و فریودەرەكان« ناكات. كارێك كە بەربەستی 

چێژە ناڕاستەكانی لەش لە بەرامبەر گەیشتن بە سەرچاوەی بەختەوەری. 

هاوشێوە،  لە  شێوازێكی  گرتنەبەری  لەگەڵ  هەروەها  یوتۆپیا  خەڵكی 

خۆڕازاندنەوە و لەبەركردنی جل وبەرگی باشتر لە دیتران، خۆیان بەدوور 

دەگرن. خۆخەماڵندن بە زێڕ و زێو، یاریكردن بە مۆرە، چێژی راوكردن و 

سەیرانی لەم چەشنە قەدەغە كراوە. بە پێچەوانەوە، لە ژیانی پارێزكارانەی 

یوتۆپیادا چێژی دەروونی وەك مۆسیقا هاندەدرێت. ئەو جۆرە چێژانە، كە 
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دووركەوتنەوە لێیان رووداوی خراپی لێناكەوێتەوە.

پێكەوە هەڵكردنی ئایینی 

خەڵكانی یوتۆپیا سەرەڕای توندبون لە بواری دابونەریتدا، سەبارەت 

ئایینی پێكەوە هەڵكردنێكی زیاتریان هەیە. بۆ  بە بەجێهێنانی كردارگەلی 

زۆربوونی  دەربــارەی  مۆر«  »تۆماس  دژەكــردەی  رەفتارە،  ئەم  دەربڕینی 

و  ئاییندا  لە  چاكسازییە  هەندێك  باسی  دیارترە؛  ئایینییەكان  كێشمەكێشە 

كێشمەكێشەكانی گرێدراوی ئەم بابەتە. لەم رووەوە لە یوتۆپیادا ئایینەكان 

لە ناوچەكان و تەنانەت لە شارە جیاوازەكاندا، جیاوازە و پێكەوە دەژین. 

هەندێك مانگ دەپەرەستن و هەندێكی دی خۆر یان ئەستێرەكانی دیكە، 

بتپەرەستین و خوداپەرستن: خودایەكی  بەاڵم زۆربەی دانیشتوان لە دژی 

رافائێل  كاتێك  »باوكە«.  دەڵێن  پێی  كە  وەسف  هەڵنەگر  و  گەورە  تاك، 

هیتلۆدە باسی مەسیحییان بۆ دەكات، ئەوان وەحی ئینجیلی زۆر دۆستانە 

پەسەند دەكەن. هەندێكیان لەسەر دەستی دۆستانی قەشە »ڕافائێل« لەئاو 

هەڵكێشران، بەاڵم پاش مردنی ئەوان، بە هۆی بێتوانایی »رافائێل« یانیش 

نیوەمەسیحی  شێوەی  بە  قەشەییدا،  كاروباری  لە  هاوسەفەرەكەی  هاوڕێ 

بۆ  یوتۆپیا  مەسیحییەت  هاوردنی  بۆ  مۆر  تۆماس  شێوازەی  ئەو  مانەوە. 

مەسیحییەت  سەپاندی  توندەی  شێوازە  لەو  جیاوازە  زۆر  دێنێت  كاری  بە 

ئەو  یوتۆپیا،  دام ودەزگاكانی  كۆنترین  تازەكان«دا.  »دونیا  خەڵكی  بەسەر 

دام ودەزگایانەن كە هیچ كەسێك بە هۆی ئایینەكەیەوە تاوانبار ناكرێت. 

پێكەوە هەڵنەكردن و دوگماتیزم لەو تاوانانە، كە سزای دوورخستنەوە یان 

كۆیلەتی بەدواوەیە. لەگەڵ ئەمەش ئایینێكی سەرتر لە یوتۆپیادا هەیە، كە 

لە روانگەی رۆح و مۆراڵ و بونیاتەوە زۆر نزیكە لە مەسیحییەت. قەشەكان، 
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دێنە هەڵبژاردن و  دەنگی خەڵك  بە  و  بە وردی  كە  بە  دەستانێكن  كار 

قەشەیەكی پلەبااڵ ڕێبەرایەتییان دەكات. ئەوان دەورێكی بنەڕەتییان هەیە 

لە بەڕێوەبردنی دابونەریت و هەروەها پەروەردەكردن و راهێناندا. لەگەڵ 

ئەمەش ئەوان هەرچەندە بەربەستكاران لە بەرامبەر رەفتارە بەالڕێدابراوەكان، 

 بەاڵم هێزی ئیجراكردنیان لە بەدواداچوون و سزادانی تاوانكارەكاندا نییە. 

قەشەكان مافی هاوسەرگیرییان هەیە و هاوسەرەكانیان لە نێوان بژاردەكانی 

كۆمەڵگا هەڵدەبژێرن. ژنانیش بەو مەرجەی بە تەمەن و بێوەژن بن مافی 

بوون بە قەشەیان هەیە. لە كۆمەڵگای یوتۆپیادا پلەدارێكی دادوەری بەڕێز 

و حورمەتتر لە قەشەكان بوونی نییە و ژمارەی كاربەدەستانی دادیش كەمە.

تاقیگەی مودێرنیتەی كۆمەاڵیەتی 

تۆماس مۆر كەمتر باسی دامودەزگا و رێكخراوەكان دەكات، زیاتر 

جەخت لە عەقڵی فەلسەفی، تایبەتمەندییەكان دابونەریتە بەختەوەر سازەكانی 

خەڵك یوتۆپیا دەكات. كەسایەتی داستانی رافائێل هیتلۆدەش لە دەرەنجامی 

قسەكانیدا دە ڵێت كە هەوڵیداوە »ئەو« جۆرە لە كۆمار شیبكاتەوە«: تاكە 

شێوازی حكومەت كە دەتوانێت ناوی كۆماری لێبنرێت. بەپێی ئەو زۆربەی 

لە  بیر  تەنیا  راستیدا  لە  دەكەن  گشتی  بەرژەوەندی  باسی  كەسانەی  ئەو 

بەرژەوەندی خۆیان دەكەنەوە. رێگەچارەی خەڵكی یوتۆپیا بۆ لەناوبردنی 

لە  هەر  نەك  تایبەت  موڵكداری  لەناوبردنی  كۆماردا،  لە  سەرپێچییە  ئەم 

ماددیات بەڵكو لە مینۆكیشدایە. هۆكاری ئەوەی هەمووان لە یوتۆپیادا بە 

شتێك  هیچ  خاوەنی  كەس  كە  ئەوەیە،  سەرقاڵن  گشتییەوە  بەرژەوەندی 

نییە، بۆیەش موڵكداری تایبەت و گشتی دەبنە یەك. لەگەڵ ئەمەش لەم 

كۆمارە خوازراوەدا، ئاسەوارێك لە فەقیر و دەرۆزە نییە. هەموو كەسێك 
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جۆرێك موچەى خانەنشینی هەیە، چونكە »هەمووشتێك، چ بۆ ئەوانەی لە 

رابردوودا كاریان كردووە و ئێستا توانای كاریان نەماوە، چ ئەوانەی كە ئێستا 

موڵكداری  سڕینەوەی  ئەندێشەی  هەرچەندە  ژمێردراوە.  كارن،  خەریكی 

تایبەت و بوونی خەڵكانی پارێزكار، لە قۆناغی لەدایكبوونی سەرمایەداریدا، 

بیرۆكەی لە دژی ئە مە، بەاڵم دەبێ  بووەتە هۆی دروستبوونی هەندێك 

لە بەرچاو بگیرێت كە كردەوەی دوورگەی ئارمانی لە هەندێك الیەنەوە، 

موژدەدەری دەوڵەتێكی خاوەن بەڕێوەبە رایەتی مودێرنە. تەنیا دەوڵەتێكی 

نێوان  پەیوەندی  دەتوانێت  دروست  بەڕێوەبەرایەتییەكی  خاوەن  بەتوانای 

مرۆڤەكان بە شێوەیەكی عاقاڵنە رێكبخات. فەلسەفەی كۆمەاڵیەتی تۆماس 

مۆر لە ئەنجامدا شتێك نییە جگە لەمە.

دەربارەی ژیان و ئەندێشەی تۆماس مۆر 

یوتۆپیای سۆسیالیستی 

مۆر هەرچەندە مەسیحییەكی بڕوامەند بە كڵێسای كاسۆلیكە، بەاڵم 

بە شێوەیەكی جددی بیروڕای هیومانیستی هەیە و دەیەوێ بە شێوازێك، 

كە بونیاتی دەسەاڵتی كڵێسای كاسۆلیك و پاپا زیان نەبینێت و نەهەژێت، 

جۆرێك هیومانیزمی بەڕواڵەت مەسیحیی و چە شنێك ریفۆرمیزمی ئایینی 

میانڕەو،  برەو پێ بدات. تۆماس مۆر، بیرمەند و نوسەری بەریتانی خاوەن 

كتێبی بەناوبانگی »یوتۆپیا«،  ساڵی 1478 چاوی بە ژیان هەڵێناوە. باوكی مۆر 

یاساناسێكی دانیشتووی لەندەن بوو. تۆماس قۆناغی سەرەتایی خوێندنی لە 

خوێندنگەی »سێنت ئانتۆنی« تەواوكرد، پاش ئەوەش ماوەیەك بۆ خزمەتكردن 

و پەروەردە، چووە الی پاپای كۆنتەربێری، »ژان مۆرتۆن« ـ كە سەرۆك 

وەزیرانی پاشا هێنری حەوتەم بوو- لە سەر داوای مۆرتۆن لە مێرمنداڵیدا 
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چووە ئۆكسفۆرد. تۆماس مۆر هەروەك باوكی، دەستیكرد بە خوێندن لە 

یاسادا و لە تەمەنی هەژدە ساڵیدا بووە ئەندامی »ئەنجومەنی یاسازانانی 

لینكۆڵن« ـ كە باوكیشی ئەندام بوو تێیدا. مۆر لە تەمەنی بیست و سێ 

ساڵیدا رووی كردە فێربوونی زمانی یۆنانی و هاوكات لەگەڵ ئاشنابوون بە 

ئەدەبیاتی كالسیك كەوتە ژێر كاریگەری بزاڤی هیومانیزمی ئەدەبی. قۆناغی 

و  رێنیسانس  لوتكەگەیشتنی  بە  سااڵنی  لەگەڵ  بوو  هاوكات  مۆر  الویەتی 

بونیات و  واتای  بە  بیروڕای هیومانیستی )هیومانیزم  كارتێكردنی  گەشەی 

بنیچینەی سەرەكی جیهانبینییەك، كە بانگەشەكەری مودێرنیتە بو نەك تەنیا 

هیومانیزمێكی ئەدەبی( ئەو هەرچەندە بڕوایەكی بەهێزی بە ئایین هەبوو، 

لە هەمانكاتدا مەیلی بە الی شێوازێك لێكدانەوەی هیومانیستی ئایینى بوو 

ئەراسمۆسى  گەنجیدا  لە  مۆر  تۆماس  كردبووی.  ئەراسمۆس  ئەوەی  وەك 

تا  كە  درێژماوە  و  قووڵ  هاوڕێیەتییەكی  هۆی  بووە  ئاشناییە  ئەم  ناسى، 

كۆتایی تەمەنی مۆر بەردەوام بوو. تۆماس مۆر لە تەمەنی بیست و شەش 

ساڵیدا هاوسەرگیری كرد. لە سەرەتای ساڵەكانی هاوسەرگیریدا دەستی دایە 

نوسینی كتێبی مێژوویی »ژیانی ریچاردی سێهەم« بە دوو زمانی ئینگلیزی و 

التین، هەڵبەت تا كۆتایی تەمەنی نەیتوانی هیچ كام لەم دوو كتێبە تەواو 

بكات، بەاڵم ئەو دەقانەی ئێستا ماونەتەوە، گرنگ و باڵكێش دەردەكەون. 

لە بواری مێژوویی ـ فەرهەنگی و لە روانگەی پەیوەندی مۆر لەگەڵ دونیای 

مودێرن دەتوانین بڵێین؛ مۆر بە گشتی نووسەر و بیرمەندێكی هیومانیستە 

و دەكرێ ئەمە لە ناوەرۆك و هەوێنی بەرهەمە بەناوبانگەكەی »یوتۆپیا«وە 

تێبگەین. هەڵبە ت مۆر بڕوای ئایینی هەیە و دەكرێ لە ریزی الیەنگرانی 

بە  لۆسەر،   مارتین  شێوازی  بە  نەك  هەڵبەت  ـ  ئایینی  چاكسازی  بزاڤی 

یەكجاری و بە تەواوی ریفۆرمیست نییە، ئەو بڕوای بە گشتگیریی كڵێسای 



45 ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

كاسۆلیك و پاراستنی ئەم كڵێسا هەیە،  بەاڵم لە هەمانكاتدا بیری هیۆمانیستی 

هەیە، كە ئەمە ئەو بە جیهانی مۆدێرنیتەوە گرێدەدات. خێزانی مۆریش لە 

سەردەمی خۆیدا لە رێزی پێشڕەوانی رووكردی هیومانیستی و مۆدێرندان. 

تۆماس مۆر لە پێكهاتەی سیاسی بەریتانیا،  لە قۆناغی هێنری هەشتەمدا، بە 

خێرایی پلەی بەرز بووەوە و گەیشتە پلەی »لۆرد چانسلێر« )واتە گرنگترین 

هەروەها  مۆر  كۆنتەربێری(.  گەورەی  پاپی  دوای  لە  داد  سیستمی  پلەی 

بووە سكرتێری هێنری هەشتەم و لەم رووەوە بەردەوام لەگەڵێدا پەیوەندی 

هەبوو. هەڵبەت هەر ئەم پێگە نزیكە لە پاشا لە بواری حكومەتیدا، لە 

كۆتایی تەمەنیدا، ئەوەی خستە هەلومەرجێكی دژوار و بووە هۆی كوشتنی. 

ساڵەكانی گەنجی و پێگەیشتنی هزری و كەسایەتی مۆر هاوكات بوو لەگەڵ 

رەونەق و برەوی ئایدیا هیومانیستییەكان. ساڵی 1511 ئەراسمۆس )بیرمەند 

كتێبە  بوو(  مۆریش  نزیكی  هاوڕێی  كە  پۆلۆنی  ریفۆرمیستی  قەشەی  و 

بەناوبانگەكەی خۆی واتە »لە پەسەندی شێتیدا«ی باڵوكردەوە. دوو ساڵ 

دواتر واتە ساڵی 1513 میکاڤیلی كتێبی »شایار«ی چاپ كرد، كە دەكرێ 

قەڵەم  لە  مودێرن  فەلسەفەی سیاسی  دەربڕی شێوەی  شێوازێك وەك  بە 

بەیاننامە  باڵوكردنەوەی  بە  لۆسەر  مارتین  دواتریش  ساڵ  چوار  بدرێت. 

رەخنەگرانەكەی خۆی لە دژی كڵێسای كاسۆلیك، بەكردەوە بزاڤی مەزنی 

ریفۆرمیزمەی  ئەو  دەستپێكرد.  مەسیحییەتی  جیهانی  ئایینی  ریفۆرمیزمی 

لەژیر ناوی »چاكسازی ئایینی« یان ئەو ناوەی دواتر لێی نرا، پڕۆتیستانیزمی 

مەسیحی لە ئەوروپای ناوەڕاست دەركەوت و برەوی ستاند، كە لە راستیدا 

ئەڵقەی تەواوكەری رەوتی گەشەی مێژوویی ـ فەرهەنگی دونیای مۆدێرن و 

ئەندێشەی هیومانیستی بوو. تۆماس مۆر لەگەڵ شێوازی رووكرد و روانینی 

لۆسەر بۆ  كڵێسای كاسۆلیك هاوڕا نەبوو. لە راستیدا مۆر هەرچەندە مەیل 
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لە  ریفۆرمیزم  پێویستی  بە  بڕوای  هەروەها  و  هیومانیستی  ئەندێشەی  و 

ئایینی مە سیحییەتدا هەبوو، بەاڵم لەگەڵ تێكشكانی بونیاتی گشتی كڵێسای 

كاسۆلیكدا نەبوو و لەم روانگەیەوە زیاتر لە ئەراسمۆس نزیك بوو.

ریفۆرمیستی  ئەراسمۆس  و  مۆر  بڵێین  دە كرێ  دەربڕینێكی دی  بە 

بەرەو  بەكردەوە  لۆسەر  مارتین  حاڵێكدا  لە  بوون،  مامناوەند  و  میانڕەو 

جوودابوونەوە  و  كاسۆلیك  كڵێسای  بونیاتی  و  سنوورەكان  تێكشكانی 

لێی، هەنگاوی هەڵدەگرت. كاتێك لۆسەر خوێندنەوە نوێیەكەی خۆی بۆ 

مەسیحییەت گەاڵڵە كرد، مۆر لە دژی هەڵوێستی نواند و لە چوارچێوەی 

بەرگری  دابۆوە،  لۆسەرى  بیروڕاكانی  وتاردا وەاڵم و  نامیلكە و  هەندێك 

زۆریش  ئاستێكی  تا  مۆر،  راستیدا  لە  كرد  كاسۆلیك  كڵێسای  و  پاپ  لە 

ئەراسمۆس خوازیاری ریفۆرمی مۆدێرن و هیومانیستی لە كڵێسادا بوون، 

بەاڵم بە شێوازێك كە درز نەكەوێتە كڵێسا و ئە مە شتێك بوو لە دژی ئەو 

رەوتەی لۆسەر گرتبوویە بەر. كتێبە  سەرەكییەكەی مۆر كە تێیدا بیروڕاكانی 

خۆی گەاڵڵە دەكات ناوی »یوتۆپیا«یە 

پڕۆتستانیزم  بزاڤی  دەستپێكردنی  لە  پێش  ساڵێك  واتە   1516 كە 

و  دەرك  دەربڕی  یوتۆپیا  كرایەوە.  باڵو  لۆسەر،  مارتین  سەرۆكایەتی  بە 

خوێندنەوەی تۆماس مۆر بۆ شاری چاكانە. یوتۆپیا شارێكە لەسەر بنەمای 

یوتۆپیا  هیومانیستییە،  رووەوە  لەم  مرۆیی،  یاسادانانی  سیستمی  و  عەقڵ 

مودێرن  شارستانییەتی  دەركەوتنی  بەرەبەیانی  لە  كە  ئايديالييە  شارێكی 

لەسەر بنەمای بڕوا بە مافی یاسادانان و مافی دەسەاڵتداری بۆ مرۆڤ )لە 

بەرامبەر ئەو بیرۆكەیەی، كە مافی یاسادانان و مافی دەسەاڵت بە هی خودا 

دەزانێت( شكڵ رێژ كراوە. ئاسۆی زاڵ لەم شاری چاكانەدا، هیومانیستییە، 

 بەاڵم الیەنی زاڵی سەرنجی تۆماس مۆر بەرەو شێوازی سۆسیالیستی ژیاری 
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مۆدێرنە نەك بەرەو شێوازە لیبڕالیستییەكەی. لەم رووەوە دەتوانین یوتۆپیا 

وەك باوكی هزری شاری چاكانی سۆسیالیستییەكانی سەدەی نۆزدە لە »سان 

یوتۆپیادا  لە  مۆر  تۆماس  ئەژمار.  بێنینە  »ماركس«  تاوەكوو  سیمۆن«ەوە 

سەرقاڵی داڕشتنی كۆمەڵگایەكی خەیاڵییە، كۆمەڵگایەك كە لەسەر بنەمای 

شێوازێكی  و  بەڕێوەدە برێت  مرۆیی  یاسادانانی  و  دەســەاڵت  پڕەنسیپی 

شێوەی  بە  پاشا  كۆمەڵگایەدا  لەم  بااڵدەستە.  تێیدا  مودێرن  دیموكراسی 

ناڕاستەوخۆ هەڵدەبژێردرێت و موڵكداری تایبەت تێیدا بوونی نییە. خەڵك 

لەڕێستورانتە گشتییەكان نان دەخۆن و كاتژمێری دیاریكراو و ڕێكوپێك بۆ 

كار و خەو و بەتاڵی هەیە. یوتۆپیا بە تایبەت لە روانگەی ئەو رووكردەی 

بۆ ئایین و بڕوامەندی هەیەتی وێكچوونێكی زۆری لەگەڵ ژیاری مۆدێرن 

هەیە. ئەو جۆرە كە مۆر دەڵێت لە یوتۆپیادا، خەڵك خاوەن ئایینی جیاوازن 

و تەنانەت هەندێك كەس مانگ و ئەستێرەش دەپەرەستن. شێوەیەك لە 

پێكەوەگونجان و هەڵكردن بە سەر فەزای گشتی ئەم شارەدا زاڵە. لە راستیدا 

جیاوازییەكی  دەڵێی  جۆرێكە،  بە  یوتۆپیادا  فەزای  لە  بااڵدەست  بیرۆكەی 

ئایینی و بیروڕا كوفرئامێزەكاندا نییە، ئەوەی بۆ  جیددی لە نێوان بڕوای 

 رێبەران و خەڵكی یوتۆپیا گرنگە، بەرگری و پاراستنی بونیاتی گشتی ژیاری 

یوتۆپیایە و ئەم ژیارەش بەر لەوەی ئایینی بێت، زیاتر لە سیستمی ژیاریی 

راست  ئایینییە  پڕوا  هەموو  یوتۆپیادا  لە  هەرچەندە  دەچێت.  سكۆالری 

روانگەیەكی  بەاڵم  كوفرئامێزەكانیش(  بڕوا  )تەنانەت  ئازادن  ناڕاستەكان  و 

نەرێنی و نێگەتیڤی بۆ ماتریالیستەكان هەیە. یۆتوپۆس دامەزرێنەری یوتۆپیا 

رەفتارێكی توندی بۆ ماتەریالیستەكان هەیە. سەرنجڕاكێشە لەگەڵ ئەوەی 

بەشێكی  یوتۆپیاكەی  خەڵكانی  بەاڵم  بەبڕوایە،  مەسیحییەكی  مۆر  تۆماس 

كەمیان مەسیحین، لە راستیدا لە ئاسۆی هزری مۆردا دەڵێی مەسیحیبوون  
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بە بنەمای پێویست بۆ بەختەوەری كۆمەڵگا نایەتە ئەژمار، ئەمەش هەڵبەت 

هێمایەكی دی بۆ رۆحی هیومانیستی زاڵ لە یوتۆپیایە. مۆر لە رەفتاری 

سیاسی و كۆمەاڵیەتی خۆیدا بە تایبەت ئەو كاتە لە دەسەاڵتدا بوو، كردە 

لە  )بەو شێوەی  پێكەوە گونجان و هەڵكردنی  بە  پشتبەستوو  پراكتیكێكی 

یوتۆپیادا باسی دەكات( نەنواند، بەڵكو لە پلەی دادوەرێكی بە دەسەاڵتدا 

لەدژی پڕۆتستان و هەڵگەڕاوەكان دەستی دایە توندوتیژی. بە هەر حاڵدا 

ئەوەی مۆر لە یوتۆپیادا ئاڕاستەی دەكات،  وێنەیەكی پوخت لە كۆمەڵگایەكی 

)نەك خوداتەوەری و  بنەمای هیومانیزم  لەسەر  سۆسیالیستی مۆدێرنە كە 

دەسەاڵتی یاسای ئایینی( هەڵدەسووڕێت، هەرچەندە ئایین و ڕاهیبی ئایینی 

دەور و پلەیەكی گرنگیان تێیدا هەیە، بەاڵم رۆحی گشتی زاڵ لە یوتۆپیادا لە 

روانگە هیومانیستی و شێوازەكانی دیموكراسی مودێرنەوە وەرگیراوە. بەشی 

زۆری گرنگی یوتۆپیا وەك بەرهەمێك لە پانتای ئەندێشەی كۆمەاڵیەتی و 

دەركەوتن و  كە  روانگە وەیە،  لەم  ئەندێشەی سیاسی، هەر  ئاستێكیش  تا 

پەیدابوونی رۆحی هیومانیستی لە بەرەبەیانی شارستانییەتی رۆژئاوای مۆدێرن 

لە چوارچێوەی شارێكی چاكاندا نیشاندەدات. هەر ئەم تایبەتمەندییەیە كە 

یوتۆپیا لە زۆر الیەنەوە لە »شاری هەتاو« بەرهەمی كامپانێال و »ئاتالتیسی 

نوێ« بەرهەمی فرانسیس بیكەن، نزیك دەكاتەوە و لە نێوان ئەمە و شاری 

چاكانی ئەفالتۆندا مەودایەك دروست دەكات.

كۆتایی ژیانی مۆر و زۆر تاڵ و تراژیكە. مۆر وەك مەسیحییەكی 

بڕوامەند بە كڵێسای كاسۆلیك لە دژی هاوسەرگیری هێنری هەشتەم لەگەڵ 

»ئان بۆلین« بوو )چونكە هێنری هەشتەم ژنێكی دیكەی هەبوو بە ناوی 

»كاترین« كە بەپێی رێساكانی كاسۆلیك نەیدەتوانی تەاڵقی بدات، مەگەر 

ئەوەی پاپا ئیجازەی پێ بدات و وادیار بوو پاپا ئیجازەی نەدابوو. بەمجۆرەش 
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هێنری بێ ئەوەی رای پاپا لە بەرچاو بگرێت كاترینی تەاڵق دا، لەگەڵ ئان 

هاوسەرگیری كرد و چاوەڕوان بوو تۆماس مۆر دان بە راستی و دروستی 

ئەم تەاڵق و هاوسەرگیرییەدا بنێت، بەاڵم مۆر وەك مەسیحییەكی بەوەفا 

دژایەتییە  ئەم  بۆ  بەهایەكی قورسی  بكات و  ئەمە  نەبوو  ئامادە  پاپا،  بۆ 

دا. سەرەتا پلە حكوومییەكانی لێ سەندرایەوە، دوایی زیندانی كرا و دواتر 

بڵێین  دەتوانین  كرا.  ئیعدام  هێنری هەشتەم  فەرمانی  بە   1533 ساڵی  لە 

ئیعدامكردنی مۆر، سزای ئەوە بوو كە ئامادە نەبوو ویستی هێنری هەشتەم 

بۆ سەرۆكایەتی كڵێسای بەریتانیا ) بەمجۆرەش نكۆڵی لە دەسەاڵتی پاپا لە 

كڵێسای كاتۆلیك( قەبووڵ بكات، بۆیەش لە ئەنجامدا ئیعدام كرا. 
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تۆماس مۆر
ئەنتی سونەتیزم

محمد علی زندی 
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و  شانزە  نوسەری سەدەی  گرنگترین  میكاڤیلی،  دوای  مۆر  تۆماس 

یەكێك لە بیرمەندانی قۆناغی رێنیسانسە. ئەو رەخنەی لە فەلسەفەی مەكتەبی 

ناوەوە رێكبخرێتە وە.  لە  پێی وابوو كۆمەڵگای قەشەكان دەبێ  دەگرت و 

زیرەك و قسەخۆش و وریا بوو، بەاڵم بە واتا باوەكەی فەیلەسووف نەبوو. 

ئەو هیومانیست ، بەاڵم لە هەمانكاتدا دیندار بوو. تۆماس مۆر ساڵی 1472 لە 

خێزانێكی بەڕەچەڵەك ڤینیسیایی كە بۆ بەریتانیا كۆچیان كردبوو، لە لەندەن 

لەدایكبوو. باوكی دادوەری ئەنجومەنی پاشایەتی و لە خانزادانی پلەدوو بوو. 

تۆماس مۆر لە ئۆكسفۆرد دەستی بە خوێندنی زمانە كالسیكییەكان )یۆنانی 

و التینی( كرد، لەوێ لەگەڵ ئەراسمۆس ئاشنا بوو لە ئەنجامی فێربوونی 

یۆنانییەوە  لە  لووسییەنی  بەرەمی  »ستەمكاركوژی«  كتێبی  یۆنانی،  زمانی 

وەرگێڕایە سەر التینی، بە هۆی ئەوەی لەو سەردەمەدا فێربوونی زمانی 

پێیانوابوو كە مەیلی بەرەو كوفری سەردەمی كالسیك  باو نەبوو،  یۆنانی 

مۆر  و  راوەستان  بەرامبەریدا  لە  باوكیشی  و  زانكۆ  كاربەدەستانی  هەیە، 

لە زانكۆ دەركرا. لە تەمەنی نۆزدە ساڵیدا لە رۆما زنجیرەیەك وتاربێژی 

دەربارەی »شاری خودا«ی ئۆگۆستین پێشكەش كرد. ماوەیەك دواتر چووە 

یەكێك لە پەرستگاكانی رێبازی شارتەر و ماوەی چوار ساڵ بێ ئەوەی سوێندە 

سیانییەكەی ئەوێ بخوات )هەژاری، پێملبوون و پاكی( لەوێ مایەوە، دواتر 

گوایە بە وتەی ئەراسمۆس ـ پاپای كامبەرای ـ پەرستگەی بەجێنەهێشت، 

هاوسەرگیری كرد و دەستی بە كاری پارێزەری كرد.
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مۆر ساڵی 1504 بوو بە نوێنەری پەرلەمانی عەوام لە بەریتانیا و 

لە  باجی  زیادكردنی  بۆ  حەوتەم  هێنری  بەرەنگاربوونە وەی  سەرۆكایەتی 

ئەستۆگرت. لەم كارەدا سەركەوت بەاڵم پاشا قینی لێ هەڵگرت. لەگەڵ 

مردنی پاشا لە ساڵی 1509، مۆر گەڕایەوە سەركاری پارێزەری و كەوتە 

»سێڕ«ی  نازناوی   1514 ساڵی  و  هەشتەم  هنری  سەرنجی  و  لوتف  بەر 

كار  لەسەر  دوای  ئەركێك.  چەند  نێردرایە  سەفیر  وەك  بەخشرا.  پێ 

بەاڵم  وەزیران،   كردە سەرۆك   مۆری  هێنری هەشتەم  »ڤێلسی«  البردنی 

زۆر زوو شا لێی بەقیندا كەوت. كێشەی مۆر لەگەڵ شا دەگەڕایەوە بۆ 

ئارگۆسن«  »كاترین  واتە  خۆی  ژنەكەی  دەیخواست  شا  كە  بڕیارەی  ئەو 

تەاڵق بدات و لەگەڵ »بۆلین« هاوسەرگیری بكات. ئەنجامی ئەم كێشەیە 

كوشتن  بە  مۆری  ئەوەی  بەاڵم  بوو،   1532 لە  مۆر  البردنی  كار  لەسەر 

دا خۆ بەدووگرتن لە سوێندی سەرۆكایەتی بوو، كە شا ئەمری كردبوو. 

بەپێی  بپەرژێنن.  یاسای سەرۆكایەتی  كرد  ناچار  پەڕلەمانی   1534 لە  شا 

كڵێسای  سەرۆكایەتی  پاپا،  لەشوێنی  دەیتوانی  بەریتانیا  شای  یاسایە  ئەم 

بڵێین  باشتر  یان  سەرۆكایەتی  سوێندی  یاسایەدا،  لەم  بكات.  بەریتانیاش 

پەیمانبەستن لە بەرچاو گیرابوو، مۆر سەرپێچی لەو سوێندخواردنە كرد 

لە  و  كرا  تاوانبار  بااڵكانی واڵت  بەرژەوەندییە  بە  تاوانی خیانەت  بە  و 

1535 ئیعدام كرا.

ئەندێشەی سیاسیی مۆر 

كۆمەڵگا  ناكرێ  كە  بوو،  ئەمە  مۆر  سیاسیی  ئەندێشەی  پوختەی 

ســەرەڕای  چونكە  بكرێت،  چاك  چاكەوە،  یاسای  دانانی  رێگەی  لە 

هەن.  خۆیان  وەك  پرسەكان  و  كێشە  دیسان  باش،  یاسای  هەبوونی 

چاككردنی  بۆ  باش  یاسای  سەرقاڵی  لەوەی  بەر  بنەمایەش  ئەم  لەسەر 
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ئەو  بكرێتەوە.  شی  كێشەكان  روودانی  هۆكاری  دەبێت  بین،  كۆمەڵگا 

 1510 سااڵنی  مەودای  لە  نووسین  بكاتە  خۆی  ئایدیاكەی  ئەوەی  بۆ 

كتێبی  و  ئەفالتۆن  كۆماری  كاریگەری  ژێر  لە  یۆتۆپیای  كتێبی   1516 بۆ 

دەدات  نیشان  كە  نوسی،  ئەراسمۆسى  بەرهەمی  شێتی«  »پەسەندی 

دوو  لە  كتێبەدا  لەم  نییە.  كۆمەڵگادا  لە  نادادوەرانە  كردەی  ئەوەندە 

بریتانیا،  قەیراناوی  دەداتە شیكردنەوەی دۆخی  بەشی جیاوازدا دەست 

وێنا  ئارمانی  كۆمەڵگایەكی  تایبەتمەندییەكانی  دووەمدا  بەشی  لە  دواتر 

كە  خەم«ـە،  بەرامبەر  لە  »ئاسوودەیی  مۆر،  دیكەی  كتێبێكی  دەكات. 

نوسیویەتی. زیندان  لە 

بەشی یەكەمی كتێبی یوتۆپیا 

یوتۆپیا بە شیكردنەوەی دۆخی ژیانی بەریتانیای سەرەتای سەدەی 

و  ئاسەوار  چونكە  نییە،  دڵخواز  زۆر  دۆخە  ئەو  دەستپێدەكات.  شازدە 

واڵتی  كە  پازدە  سەدەی  كۆتایی  نیوەی  ناوخۆییەكانی  شەڕە  كاریگەری 

راكێشی ناو هەژاری و خوێن كردبوو، هەنووكەش دیار بوو. كێشمەكێشی 

ناوخۆیی و ئەو ئازار و ئەشكەنجانەی كە گروپە سەركەوتووەكان بە پێی 

ببووە هۆی ئەوەی كە  داب و نەریت دەیانسەپاند بەسەر دۆڕاوەكاندا، 

ژمارەیەكی زۆر لە خێزانە كۆنەكانی خانزادەی بەڕەچەڵەك نۆرماندی لەناو 

گەیاندە  نەبوو  ناویان  رابردوودا  لە  كە  دیكە،  خێزانی  و هەندێك  بچن 

پلەی بااڵ، هەر بەو جۆرەی قۆناغی ئاڵۆزی و پشێوی و گۆڕانكاری خێرا 

لە چارەنووسی خەڵكدا دروستدەكەن.

خۆیان  بژێوی  كە  وابوو،  خوویان  خەڵك  هندێك  لەمانەش  جگە 

شەڕە  كاتێك  بكەن،  دابین  سەربازی  پیشەی  لە  كاركردن  رێگەی  لە 
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دەستیان  كۆنەكان،  میلەتە  لە  زۆر  بەشێكی  پێهات  كۆتایی  ناوخۆییەكان 

كرد بە رێگری و چەتەیەتی كە لە ئە نجامی ئەمەدا، ئاسایشی رێگەوبان 

و موڵكە تایبەتەكان كەوتە مەترسییەوە. بە هۆی هەناردەكردنی روو لە 

دانەوێڵە  كێڵگەكانی  لە  بوو، فالندەر گەلێك  بەریتانیا  زیادبوونی خوریی 

كرابووە لەوەڕگە. ئە م گۆڕانی شێوەی بەكارهێنانی كێڵگەیە، موڵكدارە كانی 

دەوڵەمەندتر كردبوو، بەاڵم ببووە هۆی گرانبوونی نرخی نان و زۆربوونی 

كەمبوونەوەی  بووە هۆی  ئەم دۆخەش  بێكارەكان. دەرئەنجامی  ژمارەی 

حەقدەستەكان هەرچەندە كورت  ماوە بوو، بەاڵم ئاسەواری كارەساتباری 

بەجێهێشت. بەم حاڵەشەوە یاسادانەران بە توندكردنەوەی سزاكان ویستیان 

چارەیەك بۆ ئەم دۆخە بدۆزنەوە. بۆ نمونە سزای رێگری و چەتەیی لە 

جاددە سەرەكییەكاندا، مەرگ بوو. تەنانەت ئەگەر ئەم چەتەییە كوشتنی 

مرۆڤیشی لێ نەكەوتبێتەوە.

بەشی دووەمی یوتۆپیا 

نمونەیی  كۆمەڵگایەكی  كتێبەكەدا  دووەمی  لەبەشی  مۆر  تۆماس 

گریمانەییە  واڵتێكی  شیكردنەوەی  یوتۆپیا  دادەڕێژێت.  و  دەكات  وێنا 

بەناوی »ئابراسكا« كە لە نیوەگۆی باشووردایە و پاشاكەی واتە »یۆتۆپۆس« 

فەرمانی داوە، كە دەوروپشتی خاكی ئەو واڵتە وەك كا ناڵ هەڵبكەنرێت 

و وەك دوورگەیەك لە واڵتانی دیكە جودا بكرێتەوە. كەسێك بە ناوی 

دەریاوانی  ؟؟؟«دا  »ئامریكۆ  بەدوای  كاتێك  لە  هیتلدۆ«  »رافائێل  كاپتەن 

دەكات بە هەڵكەوت رێگەی دەكەوێتە ئەو شوێنە و پێنج ساڵ ژیانی لەوێ 

بونیاتی  كە  ئەوروپا،  بۆ  وە  دەگەڕێتە  مەبەستە  بەو  تەنیا  سەرو  دەباتە 

عاقاڵنەو دادپەروە رانەی ئەم دوورگەیە بە ئەورووپییەكان بناسێنێت.
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شێوەی  كە  سیاسییە  كۆمەڵگەیەكی  مــۆر،  خەونەكانی  شــاری 

كاربەدەستانی  و  پەرلەمانتاران  و  پەرلەمانییە  دیموكراسی  حكومەتەكەی 

هەڵدەبژێردرێن.  ناڕاستەوخۆ  هەڵبژاردنی  بە  شارەوە   54 لە  دەوڵەت 

هەڵبژاردن بەم شێوەیە كە هەموو سی خێزانێك، گروپێك پێكدێنن، هەموو 

گروپێك، بەڕێوەبەرێك یان نوێنەرێك بە ناوی »فیالرك« هەڵدەبژێرن كە 

بۆ ماوەی یەك ساڵ بەرپرسیار دەبێت. هەر دە بەڕێوەبەر كەسێك لەنێوان 

تاوەكوو دەرەنجام چوار  بەردەوامە،  ئەم رەوتە  خۆیاندا هەڵدەبژێرن و 

كەس هەڵدە بژێرن و لە نێوان ئەوانەدا كەسێك وەك پاشا هەڵدەبژێرن، 

نەكات،   سەرپێچی  یاسا  لە  كاتەی  ئەو  یان  تەمەنی  كۆتایی  تاوەكوو  كە 

جگە  هەیە  ئەنجومەنێكیان  بەڕێوەبەران  دەمێنێتە وە.  خۆیدا  شوێنی  لە 

یاساكان  كە  هەیە  نەتەوەییش  پەرلەمانێكی  بەڕێوەبەران،  ئەنجومەنی  لە 

رێكدەخات.

یوتۆپیا 54 شاری هەیە كە جگە لە پایتەخت، هەموویان بە یەك 

نەخشە دروستكراون، هەموو دوو ساڵێك خانووەكان پێكەوە دەگۆڕنەوە. 

ژنان  جل وبەرگی  بەاڵم  لەبەردەكەن،  جلوبەرگ  جۆرێك  خەڵك  هەموو 

و پیاوان و خێزاندار و بێ خێزان جیاوازە. هەموو شتێك هاوبەشە. سێ 

خێزان پێكەوە نان دەخۆن، دەوڵەت بە وردی هاوسەرگیری رێكدەخات. 

كچان بەر لە هەژدەساڵی و كوڕان بەر لە 22 ساڵی مافی هاوسەرگیرییان 

دەدرێت.  سزا  توندی  بە  تەمەنانە  لەم  بەر  الدانێك  هەرجۆرە  نییە. 

بووك و زاوا پێش هاوسەرگیری بە رووتی سەیری یەك دەكەن، تاوەكوو 

ئاگاداری كەم وكوڕییەكانی یەكدی بن. ئەگەر كەم وكوڕییەك لە جەستەدا 

بە  بەر  بەمجۆرەش  و  دەبنەوە  پەشیمان  هاوسەرگیرییەكە  لە  هەبێت 

تەاڵقیش  و  نییە  رێگەپێدراو  هاوسەری  چەند  دەگیرێت.  دوایی  تەاڵقی 
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بەدواداچوونی ورد  پاش  پەسندكراودا  لە حاڵەتی  بەاڵم  نییە،  پەسندكراو 

و تەواو،  دەكرێ هاوسەرگیری هەڵبوەشێتە وە. لە حاڵەتێكدا كە ژمارەی 

منداڵەكانی خێزان زیاتر لە ئاستی پێویست زیادی كرد، منداڵە زیادەكان 

ئاست  لە  زیاتر  شارێك  ئەگەر  نییە.  منداڵییان  خێزانانەی  ئەو  دەدرێنە 

گەشە بسەنێت، بەشێك لە دانیشتوانی دەگوازرێنە وە بۆ شارێكی دیكە.

لە دوورگەكەدا هەندێك كۆیلەش هەبوون، كە بە كاری سووك و 

پیسەوە سەرقاڵ بوون. هەندێك لەم كۆیالنە لەو هاوواڵتییانەن كە تاوانیان 

كۆیلە كان،  لە  دیكە  بەشێكی  دەدرێن.  سزا  رێگەوە  لەم  و  داوە  ئەنجام 

یاسای  بە  پێویست  كەمتر.  تاوان  و  كەمە  یاسا  لەوێ  شەڕن.  ئەسیرانی 

نییە كە پێویست بە  تایبەت بوونی  ناكات، چونكە موڵكداری  توندڕەوانە 

مێردێك.  یان  ژنێك  مەگەر  ببێت  هیچی  ناتوانێت  كەس  بكات.  پاراستن 

لەم رووەوە تاكە تاوان، تاوانی گرێدراوی پەیوەندییەكانی ژنان و پیاوانە.

تایبەتە.  موڵكداری  دوورگەیە، سڕینەوەی  ئەم  یاسای  سەرەكیترین 

موڵكی  سروشتییەكان  سەرچاوە  و  كارگە  خانووبەرە،  زەوی،  چونكە 

دەوڵەتە. دراو و گرێبەستی تایبەتی نێوان تاكەكان سڕدراوەتەوە، سەرجەم 

دیكەشدا  كارەكانی  و  كشت وكاڵ  كاری  لە  نۆبە  بە  لە سەریانە  دانیشتوان 

خزمەت بكەن. كاری سووك وەك مشەخۆری، چەتەیی، نۆكەری، بانكداری 

بۆ  بەسە  رۆژانــە  كاری  كاتژمێر  شەش  نییە.  بوونی  موڵكی  خــاوەن   و 

ئەوەی پێویستییەكانی كۆمەڵگا دابین بكرێت، هەموو خێزانێك دەتوانێت 

بچێتە ئەنبارە گشتییەكان و ئەوەندەی پێویست، كەلوپەل هەڵبگرێت. ئەم 

ئازادییە لە هەڵگرتنی كەلوپەلدا نابێتە هۆی زۆربوونی بەرخۆری، چونكە 

هیچ چەشنە مۆدەگەرایی و مەیل بۆ ئەنباركردنی كااڵ لە خەڵكدا نابینرێت.

تەنانەت  تەواون.  ئازادی  خاوەن  ئایینەكان  سەرجەم  یوتۆپیا  لە 
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هیچ سزایەك بۆ كافر و بێدینەكان لەبەرچاو نەگیراوە، بەاڵم لە كاركردن 

لە بەشی گشتی و مافە مەدەنییەكان بێبەشن. ئایینی زۆربەی دانیشتوانی 

پەرستییە.  سروشت  لەگەڵ  هاوڕێ  خوداپەرستی  یان  دێئیزم  یوتۆپیا 

لە م  شتی  و  دیكە  ئایینەكانی  بە  سووكایەتیكردن  ئایینی،  توندڕەوی 

چەشنە بە تەواوەتی قەدەغەیە و سزاكەی دوورخستنەوەیە لە دوورگە. 

دانیشتوانی بۆ یوتۆپیا بڕوایان بەوە نییە، كە لە هەموو ئایینەكان وەك 

پێكەوە  دەسەاڵتێكی  لەژێر  كە  بیردەكە نەوە  وا  بەڵكوو  دروستن،  یەك 

خۆی  راستەقینەی  ئایینی  دەتوانێت  هەمووكەس  ئایینی،  هەڵكردنی 

بدۆزێتەوە. لەوێ مامۆستایانی ئایینی خاوەن  فەزیلەتی تایبەتن، ژمارە یان 

ئەوان  بەرپرسیارییەتی  هەڵدەبژێردرێن.  خەڵكەوە  رێگەی  لە  و  كەمە 

بەرگری لە پیرۆزەكان، پەرستنی خودا و چاوەدێری رەفتاری خەڵكە.

بەریتانیا،  دەرەوەی  سیاسەتی  وەك  یوتۆپیا  دەرەكی  سیاسەتی 

نۆزدە  سەدەی  تاوەكو  ئێلیزابێسەوە  شاژن  پاشایەتی  سەردەمی  لە  كە 

پاڵ  لە  یوتۆپیا  پیادە دەكرا. دوورگەی  بیستیش  تا سەدەی  پێدەچێت  و 

كیشوەرێكی گەورەدا بوو. سیاسەتی دانیشتوانی یوتۆپیاش ئەمە بوو، كە 

هیچ كام لە دەوڵەتە كانی ئەم كیشوەرە بە كەڵكوەرگرتن لەوانی دیكە نە 

چێتە پێگەیەكی سەرترەوە. لەم رووەوە دانیشتوانی دوورگەكە بەردەوام 

هاوپەیمان  ببنە  الوازتر  دەوڵەتانی  لەگەڵ  كە  بوون،  ئەوەدا  لە هەوڵی 

ئەوانی دیكەدا  بەسەر  زاڵبوون  لە هەوڵی  ئەو واڵتانەی  ناوخۆیی  لە  و 

جەنگ،  پێیانوابوو  ئەوان  بكەن.  ساز  چەندبەرەكی  و  دژایەتی  بوون، 

شەڕەوە،  نەدەكەوتنە  دانیشتوانەكەی  رووەوە  لەم  رەوایە،  خراپییەكی 

جگە لەم سێ حاڵەتە:
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1. بەرگری لە واڵتەكەیان لە كاتی هێرشی بێگانەدا. 

2. رزگاركردنی واڵتانی هاوپەیمان لە دەستی داگیركەران. 
3. رزگاركردنی ئەو نەتەوانەی لەژێر فشاری حكومەتە زاڵمەكاندان. 
لێرەدا ئەم پرسیارە دێتە پێش، كە ئایا تۆماس مۆر بە نوسینەوەی 
بوو  هیوا  بە  یوتۆپیادا  كتێبی  لە  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  سیستمێكی 
دەرەنجامی كردەوەیی دەست بكەوێت؟ ئایا بەڕاستی لەسەر ئەو بڕوایە 
لە  ئەو  شتەی  ئەو  بەپێی  كۆمەاڵیەتی  رێكخراوەیەكی  دەكرێ  كە  بوو، 
كتێبەكەیدا وەسفی كردبوو، دابمەزرێت؟ وەاڵمی ئە م پرسیارانە دەكرێ 
دەرەنجامەكەدا  لە  بدۆزرێتەوە.  كتێبەكەیدا  كۆتایی  دەرئەنجامەی  لەو 
مۆر جەخت دەكاتەوە كە یوتۆپیا ناكرێت بە شێوەیەكی نەناسراو بكرێتە 
مودێل، بەاڵم دەتوانێت فێری گەلێك شتمان بكات بۆ ئە وەی هەلومەرجی 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی ئەوروپا كە گەلێك كەموكورتی تێدایە، چاكسازی 

تێدا بكەین.
بەرهەمەكەی مۆر كاریگەرییەكی قووڵی لە شكڵگرتنی بیرۆكەی 
بەاڵم  كۆتاییەكانی سەدەی هەژدەدا هەبوو،  لە  تایبەت  بە  كۆمۆنیزم 
كاریگەرییەكەی  ناكرێ  دابنێت،  دوورە  كاریگەرییە  ئەو  لەوەی  بەر 
لەسەر ئەو بزاڤەی لە بواری زەمەنییە وە لێی نزیكتر بوو، لە بەرچاو 
نەگرین و ئەمەش ئە و كاریگەرییەیە، كە لەسەدەی شازدە لە شێوەی 
بیركردنەوەی ئەو كە سانە داینا، كە بزاڤی ئایینی مەیلەو سۆسیالیستییان 

لە ئەڵماندا بەڕێوەدەبرد.

جیاوازی كۆماری ئەفالتۆن و یوتۆپیای مۆر 
شایەك  فەیلەسووف  كە  ئەریستۆكراتییە،  ئەفالتۆن  كۆماری   .1  
تێیدا دەسەاڵتدارە. لەوێدا خەڵك پێگەیەكیان نییە، بەاڵم یوتۆپیای مۆر، 
بۆ  خەڵك  دەستی  لەسەر  دەسەاڵتێك  دیموكراتیكە.  یەكجار  دەوڵەتێكی 
بەڵكوسەرچاوەی  هەڵدەبژێرن،  بەڕێوەبەران  هەر  نەك  خەڵك  خەڵك. 
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كۆتایی هەمو هێز و دەسەاڵتێكن.
و  ناپەرژێنێت  مندااڵن  و  ژنان  بۆ  ئەفالتونی  كۆمۆنیزمی  مۆر   .2

خێزان بە بنەمای رێكخراوی كۆمەاڵیەتی دەزانێت.
3. مۆر پێكەوە ژیانی ئایینە جیاوازەكان پەسند دەكات، بەاڵم لە 
كۆماری ئەفالتوندا دەوڵەت شوێنی خودا دەگرێتەوە و سەرجەم هاواڵتییان 
و  ببێت  نابێ  دیكە  ئایینێكی  هیچ  لێبگرن.  رێزی  و  بیپەرەستن  دەبێ 
لەگەڵ هیچ ئایینێك هەڵناكات. مۆر بە تەواوەتی سیاسەت لە ئایین جودا 

دەكاتەوە.
توخمە  سێ  نوێنەری  كە  توێژ،  سێ  ئەفالتوندا  كۆماری  لە   .4
و  ناكات  پۆلێنبەندی  مرۆڤەكان  مۆر  هەیە.  بوونی  مرۆڤدا  زەینی  لە 

هەموویان بە یەكسان دەزانێت.
وەها  دادپەروەری  دادپەروەرییە،  ئەفالتون،  كۆماری  5.بنەمای   
دەست  كارێكە،  سەرقاڵی  كاتێكدا  لە  هەمووكەس  كە  كــراوە  پێناسە 
وەك  دادپــەروەری  مۆردا  چاكانی  شاری  لە  دیترانەوە.  كاری  وەرناداتە 
بەرابەری مرۆڤەكان پێناسە كراوە و گرنگی نەدراوە بە لێزانی و پسپۆڕی، 

ئەمە لە كاتێكدا لە كۆمار پسپۆڕی و كارزانی گرنگی پێدراوە.
پێویستە هاوواڵتییان راهێنان و پەروەردەی  لەیوتۆپیای مۆردا   .6
تێیاندا  مۆراڵ  وانەی هێزی  ئە  تەنیا  كۆماردا  لە  بەاڵم  بكرێن،  سەربازی 

سە رترە، بۆ راهێنانی سەربازی هەڵدەبژێردرێن.
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تۆماس مۆر و میکاڤیلی
دوو خەیاڵگەرای مەزن

داریووش ئاشووری 
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شكۆیەكی  بە  تێیدا  كە  ســەیــرە،  رۆژگــارێــكــی  شانزە  ســەدەی 

هەناوی  لە  ئەوروپی  ژیاری  و  ئەوروپا  ناوی  بە  شتێك  سەرسووڕهێنەر، 

جیهانی سەدەكانی ناوەڕاستەوە سەر هەڵدەدات. هێزگەلێك كە لە سەدەی 

چــواردەوە  ســەدەی  لە   بــوون،  كۆی سەریەك  ــزەوە هێدی  هێدی  دوان

لەگەڵ رێنیسانسی ئیتاڵیا توندتر گووشرابوونە یەك، لەم سەدەیەدا هێزی 

دەریاكان  ئۆقیانووس،  سنگی  لەتكردنی  بۆ  الیەكە  لە  خود  بەرهەمهێنی 

لەسەر دەستی دەریاوانە نەترس و ئازاكان بۆ دۆزینەوەی واڵتە نەناسراوەكان 

)نەدۆزراوەكان(، خستنەڕوو لە الیەكی دیكەشەوە جم وجۆڵی مەزنی فامی 

تازە دۆزراوەی زانستی بۆ هەرچەشن كەشف و داهێنانێك. لەم قۆناغەدا 

بوو كە ئەوروپا ئەم ناوەی بەخۆوە بینی و دەركی بە »ئەوروپی بوونی« 

بە  كە  كرد،  مرۆییدا  دیكەی  فەرهەنگەكانی  و  ژیار  بەرامبەر  لە  خۆی 

پێشەنگی پشكێنەرەكانی خۆی لە كیشوەرەكانی دیكە دا ناسیبووی 

نەتەوە  و  دەوڵە ت  كە  بوو  دەسەاڵتدا  شەڕی  نوێیەی  پانتاییە  لەم 

لەم  هەر  ملمالنێ.  و  شەڕ  دایە  دەستیان  ئەوروپییەكان،  تازەپێگەیشتووە 

سەردەمەدا بوو كە شۆڕشی زانستی لەسەر بنەمای ئەزموون و دیتن بۆ ناسینی 

سروشتگەرای دانا، هەروەها لەم قۆناغەدا بوو كە بینینەكانی گەشتیارەكان 

سەبارەت بە سەیروسەمەرەكانی ژیان، فەرهەنگە مرۆییە جیاوازەكان لەم پەڕ 

و ئەوپەڕی جیهان، هەڵسەنگاندنی ئەوانە بواری دەركەوتن و گەشەكردنی 

زانستە مرۆییەكانی رەخساند.
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لەگەڵ كاڵبونەوەی پاڕادایمی ئەجێندای رەهای ئیرادەیی میتافیزیك 

بەسەر جیهانی سروشت و ژیانی مرۆڤ، ئاسۆیەكی نوێ لە ژیانی مرۆڤدا 

كرایەوە، كە بووە هۆی دەركەوتنی پاڕادایمی ئیرادەی ئازاد لە مرۆڤدا بۆ  

تاكەکەسی و كۆمەاڵیەتی و سیاسی خۆی. لە سەرەتای  ژیانی  رێكخستنی 

سەدەی شانزەدا بوو كە لەژێر تیشكی پاڕادایمی ئیرادەی ئازادی مرۆڤ، لە 

مەودای دوو ـ  سێ ساڵدا، دوو كتێبی بچووك نووسرا یەكێکیان لە لەندەن و 

ئەوی دی لە فلۆڕانس، كە سەرەڕای بچووكییەكەیان واتا و مانایەكی مەزنیان 

لە  »شایار«  یەكەم  كتێبی  هەڵگرتبوو.  خۆیاندا  لە  ئەوروپا  داهاتووی  بۆ 

نووسینی میکاڤیلی بوو، كە 1515 نووسرا و ئەویدی »یۆتۆپیا« لە نووسینی 

تۆماس مۆر بوو كە 1515 و 1516 نووسرا. گومان هەڵناگرێت كە مۆر و 

نووسیوە  كتێبیان  دوو  بەاڵم  نەبیستبوو،  یەكتریان  ناوی  میکاڤیلی هەرگیز 

كە سێ سەدە دواتر لە مێژووی ئەوروپادا لە بەرامبەر یەكتر رادەوەستن و 

دەنگدانەوەیەكی گەورەیان دەبێت. تۆماس مۆر بە گەاڵڵەكردنی كۆمەڵگایەكی 

ئارمانی لە كتێبەكەیدا، خولیای سەرلەنوێ دروستكردنەوەی سیستمی سیاسی 

و كۆمەاڵیەتی بریتانیای لەسەردا بوو، چونكە هەروەك لە بەشی یەكەمی 

یۆتۆپیادا باسی دەكات، بەڕای ئەو لەناو ئاڵۆزی و قەیران و گەندەڵییەكی 

قووڵدا دەژیا.

فریادڕەسێك  كە  دەنووسیی  ئەوە  بۆ  خۆی  كتێبەكەی  ميكاڤيلیش 

بۆ ئیتاڵیای پارچە پارچە كراوی قەیراناوی لە بواری سیاسیدا پەیدا بێت، 

كە بتوانێت ئەوێش وەك هێزە تازە دەركەوتووەكانی ئەوروپا بۆ نمونە؛ 

فەڕەنسا، بەریتانیا و ئیسپانیا یەكپارچە بكات، بەاڵم ئەم دوو نوسەرە كە 

بێ  بوو،  خۆیان  پشتی  و  دەور  ئاڵۆزییەكانی  و  كێشە  بۆ  روانینیان  زیاتر 
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ئەوەی بزانن، پێشڕەوی كرانەوەی ئاسۆی نوێی ئەوروپایی كردە و ئەندێشە 

كتێبگەلێكیان  راستیدا  لە  بوون،  دا  سیاسەت  و  دەوڵەت  باری  و  كار  لە 

ئەم دوو  مێژوویی  واتای شاراوەی  نووسی. دەكرێت  ئەوروپا  ئایندەی  بۆ 

بەرهەمە لە پێداچوونەوەی مێژووی ئەوروپا لە سەدەكانی دواتردا تێبگەین.

وەرگێڕایەوە  كتێبانەم  ئەم  ئێستا  لە  بەر  سااڵنێك  هەڵكەوت  بە 

ئەم  مێژوویی  قووڵتری  واتای  لە  بیركردنەوە  من  رای  بە  فارسی،  سەر 

ئاگایان لێی نەبوو- تیشك دەخاتە سەر دوو  دووانە – كە نوسەرەكانیان 

رەهەندی سەرەكی ژیاری ئەوروپی. یەكیان رەهەندی ئارمانخوازی مرۆڤ 

تەوەری ئەم شارستانیەتە، كە بەختەوەری ئەم دونیایەی مرۆڤ لە رێگەی 

بەهەشتی  ناو  هاتنە  و  ئایدۆلۆژیا  لەگەڵ  دەوڵەت،  دەسەاڵتی  رێكخستنی 

سەر زەوی دەكاتە جێگری موژدەی رزگاری لە جیهانی ئاخرەت و چوونە 

بە  بڕوای  سەرەڕای  مۆر  تۆماس  كە  كارێكە  ئەمە  ال.  ئەو  بەهەشتی  ناو 

كڵێساییەكانی هێنری  نەپەرژاندنی ویستە دژە  بە  مەسیحیەت، دەیكات و 

هەشتەم، سەری خۆی لەم پێناوەدا دادەنێت. ئەوی دی؛ روانگەی ئەزموونی 

بۆ پانتای رەفتاری سیاسی و شێوەی بە دەست هێنانی دەسەاڵت، پاراستنی 

ئەو دەسەاڵتە لە رێگەی دیتنی راستەوخۆی پانتاییەكە یان بە یارمەتی بەڵگە 

مێژووییەكان لەم بارەوە. ئەمەش كارێكە كە ماكیاڤێلی كردوویەتی. دەتوانین 

ئەم كارەی ماكیاڤێلی وەك سەرەتای تێڕوانینی زانستی بۆ كردەكانی مرۆڤ 

بۆ نمونە بۆ كردەی سیاسی و بەڕێوەبەرایەتی كۆمەڵگا بێنینە ئەژمار، كە لە 

رۆحی رێنێسانسەوە سەرچاوە دەگرێت.

چوارچێوەی  لە  و  خەیاڵ  و  خــەون  دونیای  لە  مۆر  كتێبەكەی 

لە  ئەفالتۆنی  ئارمانێكی  كە  دەكات  وێنا  سیاسی  دا، سیستمێكی  ریوایەت 

كە هیچ  ئاسنی،  كۆمەڵگایەكی خاوەن سیستمێكی  واتا  خۆدا هەڵگرتووە. 



ئاشنابوون بە تۆماس مۆر 64

گەندەڵییەك رووی تێناكات، چونكە لە بواری جوگرافیشدا لە جیهانی دەور 

وەك  و  كراوەتەوە  جودا  دەدات،  گینگڵ  دا  گەندەڵی  لە  كە  پشتی،  و 

ئارمانییە،  مێتافیزیكیی كۆمەڵگایەكی  یوتۆپیا مودێلی  لێكراوە.  دورگەیەكی 

ئارمانیی ئەخالقین.  ئەزەلیی مرۆڤی  نمونەیی  تێیدا  كە هەموو مرۆڤەكان 

گشتییەكانی  نەریتە  و  نۆڕم  لە  سەرپێچییەك  و  الدان  جۆرە  هیچ  بۆیەش 

رەفتار، لێرە نابینرێت و بوونی نییە. لێرە سروشت بە تەواوەتی كۆنتڕۆڵ 

كراوە. بۆ نمونە دەڵێی  الوی، پیری، ژن بوون و پیاو بوون، كە یەكەمین 

هێمای سروشتیی مرۆڤن، هیچ دەورێكیان لە رەفتاری مرۆڤەكان دا نییە. 

وەسوەسە دەروونییەكان كە سەرچاوەی سروشتییان هەیە، كۆنتڕۆڵ كراون. 

لەم دونیای سروشتە كۆنتڕۆڵكراوەدا، مرۆڤەكان ئەوەندە لەگەڵ یاسا سیاسی 

و رێسا ئەخالقییەكاندا گونجاو و گونجێنراون، كە زیاتر لە رۆبۆت دەچن تا 

مرۆڤێكی مێژوویی. ئارمان شار جیهانێكە لە دەرەوەی مێژوو.

روو  ناكاو  لە  و  مەزندە  دەرەوەی  لە  شتێك  هیچ  لەوێ  چونكە 

خۆیان  جێی  لە  ترسا  لە  یان  رابپەڕن  خۆشیدا  لە  مرۆڤەكان  كە  نادات، 

رەق بن. جیهانی هیچ ئارەزوو، ئومێد، هەوەس، شێتی و مەراقێك نییە، 

كە پێك نەهاتبێت یان رێگەی پێكهاتنی بەسترابێت. جیهانێكە جارێك بۆ 

بەربەست  لەگەڵ  كە  بە حوكمی عەقڵ،  فێركراو  كراو و  پێناسە  تاهەتایە 

كردنی ریگەكانی روودانی گەندەڵی، هیچ گۆڕانكارییەك تێیدا روو نادات، 

هەرچەندە ئەمە لە جیهانێكدا روویداوە، كە خۆی بە پێی پێناسە بەناوبانگە 

ئەرەستووییەكەی؛ »جیهانی بوون و گەندەڵییە«.

گرنگیی  و  مۆر  كتێبەكەی  مێژووی  واتــای  بوونەوەی  روونتر  بۆ 

روانگەكەی دەبێ ئاماژە بدەینە سیستمی كۆمۆنیستیی سەدەی بیستەم، كە بە 

هیوا بوو لە سەر بنەمای ناسینی »یاساكانی پێگەیشتن و كامڵبوونی كۆمەڵگا 
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ئایدۆلۆژیای  پێی  بە  لێنینیزم  ماركسیزم-  زانستیی  لۆژیكی  بە  مێژوو«  و 

ئایدۆلۆژیا  ئەو  رای  بە  رێكبخات، كە  یەكسانیخوازی خۆی كۆمەڵگا وەها 

یوتۆپیاییەكان هەرگیز پێی ناگەن. سیستمی كۆمۆنیست هەروەك یوتۆپیای 

تۆماس مۆر لە رێگەی لە خۆ گرتنی تەواوەتیی كۆمەڵگا لە دەوڵەتدا خۆی 

وەك قارەمانی سەرەكیی داد، ئەخالق پێناسە دەكات و بە دانانی پەردە 

ئاسنینە بەناوبانگەكە بە دەوری خۆیدا، دیسانەوە هەروەك یوتۆپیاكەی مۆر، 

رێگەی هاتنی هەر چەشنە گەندەڵییەك بۆ ناوخۆ ببەستێت.

چونكە پێی وابوو گەندەڵی بە تەنیا لە دەرەوەدا بوونی هەیە. ئەمە 

لە كاتێكدا كە لە جیهانی بوون و گەندەڵیدا، گەندەڵی لە راستیدا شتێك 

لەم  شتێك  زاتی هەموو  لە  كە  گۆڕانكاری،  بە  بوون  قایل  لە  نییە جگە 

جیهانە كاتمەندەدا هەیە، چونكە گەندەڵی بە واتا ئەرەستووییەكەی بە واتای 

شیاوی شیتەڵكاری و پێكهاتنی سەرلە نوێی هەر شتێك و لەم رێگەشەوە 

كەواڵوكەوڵ بوونی ئەوە بۆ هەر شتێكی دی، بەاڵم روانگەی میتافیزیكیی 

بڕوامەند بە جیهانی جێگیرییە عەقاڵنییەكان و هۆگریەتی، كە وێڕای ئەو 

ناكۆكییەی لەگەڵ زەمەن و جیهانی كاتمەنددا هەیەتی، حەزی لە جیهانی 

گۆڕان هەڵگر نییە و لەو شیاوی گەندەڵی بوونەی خۆ بە دوور دەگرێت.

لە واڵتی كۆمۆنیستا لەگەڵ بانگەشەی تێكدانی سیستمی چینایەتی و 

راستكردنەوەی سەرجەم كەندو كۆسپە كۆمەاڵیەتییەكان، بەڕواڵەت سیستمێك 

بە پێی مۆدێلێكی دادی ئەزەلی بونیاد نرابوو، كە بۆ هێشتنەوە و پاراستنی 

سەرمایەداری  جیهانی  لە  دەرەوە  لە  گەندەڵییەك  چەشنە  هەر  هاتنی  لە 

دەبوو بە دەوریدا پەردەیەكی ئاسنین بكێشن. لەم سیستمەدا هەموو خواستە 

سروشتییەكان، هەموو ئاوات و ئارەزووەكان، هەموو سەرشێتی و الساری و 

چاوچنۆكییە مرۆییەكان بە دیاردەكانی كۆمەڵگای چینایەتی دەهاتنە ئەژمار، 
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كە پێویست بوو لە ژێر تیشكی ئایدیا پێشكەوتووەكاندا، كە پارتی پێشەنگ 

ئااڵهەڵگری بوو بە زنجیری سیستمێكی ئاسنین كۆنتڕۆڵ بكرێت، بەاڵم كە 

پەردە داڕووخا ئاشكرا بوو، كە لەوێش سروشت و گەندەڵییەكانی بەرهەمی 

لە  شەیتانییەكانییەوە  وەسوەسە  هۆی  بە  بوون.  كاردا  لە  هەمیشە  وەك 

هەناوی ئەو كۆمەڵگا ئارمانییەدا، كە لە چوارچێوەی هێزیكی دێوەزمەیی و 

مافیایی بە ناوی دەوڵەتی سۆسیالیست هەموو شتێكی خستبووە ژێر ركێفی 

شێرپەنجە  نەخۆشی  هەروەك  تۆڕبەندییەكەی،  داڕمانی  لەگەڵ  كە  خۆی، 

بە تەواوی كۆمەڵگادا باڵوبۆوە. لەم رووەوە ئێستاش لە رووسیا سیستمی 

هەڵقواڵو لەم واقیعە بە دزساالری Kleptocracy ناو دەبرێت،

میتافیزیكی  جیهانێكی  هیچ  رەنگدانەوەی  میكاڤیلی  شاریاری  بەاڵم 

نییە و بە داوەرییەكی ئەخالقی بۆ ئەم جیهانی بوون و گەندەڵییە روو لە 

واقیع  لەگەڵ  بەڵكو  ناكات،  ئەبەدی  یان  ئەزەلی  ئارمانیی  هیچ جیهانێكی 

بینییەكی زانستی ئەزموونی و بە بێ پێش داوەریی ئەخالقی، لە رێگەی 

دیتنی راستەوخۆ و خوێندنەوەی بەڵگە مێژووییەكان دەیەوێ بزانێت، كە 

پانتایی پەیوەندییەكانی هێز و دەسەاڵتدا چی روو دەدات.  بە راستی لە 

ئەو پێشەنگی ئەو روانگەیە كە سێ سەدە دواتر ئەڵمانییەكان ناوی ریئال 

پۆلێتیكیان لێنا واتا واقیع بینیی سیاسی. میكاڤیلی لە باتیی خۆ بواردن لە 

ئەخالقییەوە  داوەریی  و  میتافیزیكی  روانگەی  لە  كە  هەستەوەر،  جیهانی 

بە جیهانی نەوی دێتە ئەژمار، هاناهێنان بۆ ئایدیا ئۆبستراكتەكانی جیهانی 

داڕشتنی  و  سیاسی  ئەخالقی  بۆ  پەندنامە  نووسینی  جیاتی  لە  عەقاڵنی، 

گشتێتی، سەیری چۆنێتیی كاركردی ئەخالقی سروشتی لە راستیی سیاسیدا 

دەكات و هەر، كە پەندێكیش دەڵێت بە پێی هەمان واقیع بینییە.

یەكەم  بۆ  نیگاركێشەكانی  كە  ئیتاڵیایە  رێنێسانسی  لەدایكبووی  ئەو 
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جار لە رێگەی پێوانەی ئەندازەیی رەهەندی سێهەم و دیمەنیان لە تابلۆدا 

گونجاند، تاوەكو بتوانن شوێن و پێوەری دروستی هەموو شتێك بە نیسبەت 

فەزا و شتەكانی دەور و پشتییەوە نیشان بدەن. میكاڤیلیش بە دانانی رەفتاری 

سیاسی لە بەجەوەندی زەمەنی و مێژوویی، دەرفەتی هەڵسەنگاندنی رەفتارە 

جیاوازەكان و ناسینی چەن و چوونیانی رەخساند. پێوەری ئەو لە رەفتاری 

سیاسیدا چۆنێتیی بەئامانج گرتن و سەركەوتنە یان ناسەركەوتن تێیدا. ئامانج 

لە سیاسەتدا بەردەوام دەستڕاگەشتن بە دەسەاڵت و پاراستنیەتی، بەاڵم بە 

هەزاران خاڵ لە چۆنێتیی دەستڕاگەشتن بە دەسەاڵت و پاراستنی بە پێی 

هەلومەرج و كەسێتی هەیە، كە هەوێنی ئەم لێكۆڵینەوەیەی ئەوە. هەربۆی 

ئەو بونیادنەری زانستی سیاسەتە بە واتا مۆدێرنەكەی. واتا زانستێك لە سەر 

بنەمای ئەزموون و هەڵسەنگاندن نەك بە تەنیا تیۆری.

ئەوەندەی لە یوتۆپیای مۆردا جیهانی عەقاڵنی رەسەنی ئەفالتۆنی، 

سروشت و »نەفس« لە بەند كراوە، لە جیهانی ماكیاڤێلی كە دونیای واقیع 

و رووداوە، سروشتی مرۆیی لە شانۆی سیاسی و یاریی دەسەاڵتدا ئەكتەری 

سەرەكییە. بۆ چوونە ناو ئەم شانۆ و یارییە بە مەبەستی سەركەوتن تێیدا، 

سیاسەتمەدار دەبێ سروشتێكی چاالك و لێهاتوو و دەرفەتناسی هەبێت، كە بە 

نێوی هونەر )virtu( ناوی دەبەن. هەڵبەت، لەم جیهانەدا كە دونیای هەموو 

جۆرە رووداوێكی باش و خراپە دەبێ چانسیشی هەبێت. لە هونەرمەندیی 

بە  رازاوە  سروشتێكی  لە  بەهرەمەندبوون  و  فێڵبازی  و  مەكر  دا  سیاسی 

پێویست  شانۆكەدا  لە  ركابەرەكان  وەدەرنانی  فریودان،  بۆ  خودى  مێتۆد 

دەركەوتانەیە،  لەو  یەك  پەیمان  و  بەڵێن  بە  نەبوون  پابەند  زەروورە.  و 

كە میكاڤیلی لە بەشە ناودارەكەی شاریار دا باسی دەكات و دەبێتە هۆی 

كە  دەكــات،  خاڵەش  بەو  ئاماژە  تەنانەت  خۆی.  بۆ  مەزنەكە  بەدناوییە 
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رێگەپێدراویان  كە  ئەوانەن،  دەسەاڵت  یاری  شانۆی  ئەكتەرانی  فێڵبازترین 

لە جیهانێكی سەرترەوە )خیرالماكرین( وەرگرتووە. میكاڤیلی لەم بارەیەوە 

هەڵسوكەوتی پاپاكانی سەردەمی خۆی بە بیر بێنێتەوە، كە لە پسپۆڕترین 

كەسانی پانتای یاریی دەسەاڵتن.

مەكر و فێڵی سیاسی كۆمەڵێك ناوی ماقوواڵنەتریش لە خۆ دەگرێت، 

بە دەسەاڵت  تاكتیك و ستراتیژ. خاوەن میتۆدی دەستڕاگەشتن  نمونە  بۆ 

بەهرەیەكی  وەك  بوونی  خاوەن  و  ناشێت  بوون  فێر  بۆ  زۆر  كە  بوون، 

هونەرمەندانە، چەشنی »هونەر«، بە زمانی میكاڤیلی، هەر وەك خۆی لە 

سروشتی  بە  مرۆڤەكانیشدا  لە  دەدات،  نیشانی  جۆراوجۆردا  نمونەی  زۆر 

جۆراوجۆر و لە هەلومەرجی جۆراوجۆردا بە شێوە و شێوازی جۆراوجۆر 

خۆ دەردەخات، بەاڵم تیۆرڤانێكی وەك ماكیاڤل كەسێك نییە، كە خۆی لەو 

»هونەرە« بەهرەمەند بێت. ئەو خاوەنی »رۆحی زانستی« و فەلسەفییە و 

بینەر و یاسادۆزە. لەم رووەوە پێدەچێت ئەو یەكێك لە راستگۆترین و بێ 

فرت و فێڵترین مرۆڤەكانی سەر رووی زەوی بووبێت، كە بە سەیركردنی 

لە سەردەمی خۆیدا  یاریی دەسەاڵت  پەیوەندییەكانی دەسەاڵت و  پانتایی 

ئەوەی كە  باس كردووە، بێ  ئازایەتییەوە  پەڕی  بەو  دۆزینەوەكانی خۆی 

ترسێكی لە دواهاتەكانی بە نیسبەت خۆیەوە هەبێت.

هیچ  لەودا  كە  ئەوەن،  دەربڕی  ناكامییەكانییشی  و  ژیان  چیرۆكی 

هێمایەك لە پیاوێكی رێوی سفەتی هەلپەرستی خوێڕی بوونی نییە، بەڵكوو 

خاوەنی لێهاتووییەكی زانستی راستی خوازە كە لە مەترسیدارترین پانتایی 

یاریی راستی و دووڕوویی مرۆیی، باكێكی لە ناسینی راستیی و دەربڕینی 

سەر  لە  پەچە  دا  سیاسی  رەفتاری  پانتایی  لە  ئەو  ناسیی  »هونەر«  نییە. 

چەشنە  لەم  روانگەوە  لەم  دادەماڵێت،  مرۆیی  جیهانی  قووڵی  واقیعێكی 
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بوێرییە هزرمەندانە لە جیهانی مودێرندا باشتر لە نیچە هیچ هاوشێوەیەكی 

بۆ نادۆزرێتەوە.

مێتافیزیكی  سادەدڵیی  یان  ئەندێشی  سادە  لە  میكاڤیلی  گەرچی 

تۆماس مۆر سەبارەت بە مرۆڤ، دوورە و بە پێچەوانەوە بە ناوی بەهای 

ئەخالقیی تاهەتاییەوە پشت لە راستی ناكات و خۆی لێ نەبان ناكات، بەڵكو 

تەنانەت بە بێ  بەها و نزمیشی دانانێت. ئەو ئاگاداری ئاڵۆزی و تێكڕژاویی 

ژیان و رەفتاری مرۆییە و دەزانێت كە »هونەر« لە هەموو شوێنێك دا بە 

شێوەی یەكسان و هاوشێوە ناكەوێتە روو. ئەو بە پێچەوانەی ئەو تۆمەتانەی 

ناكات كە  پاڵی، ستایشی ئەو كەسانە  سەبارەت بە بێ ئەخالقی دەیدەنە 

دەسەاڵتیان بۆ دەسەاڵت دەوێت و بەس، واتا ئەوانەی دەسەاڵت لە پێناو 

زوڵم كردن لە دیتران و زاڵبوون بە سەریاندا، بە مەبەستی رازی و خۆشحاڵ 

بوونی خۆیان و لەم پێناوەشدا چ تاوانێكیان لە دەست بێت دەیكەن. لەم 

بارەوە دەكرێت بگەڕێینەوە بۆ بەشی هەشتی شاریار بە ناوی »سەبارەت 

بەوانەی لە رێگەی تاوانبارییەوە دەگەنە شارییاری« و تێبگەین كە نەك تەنها 

ستایشی ئەم رێبازە ناكات، بگرە سەركۆنەشی دەكات.

بە  سەبارەت  كە  دەبینین،  لەوێدا  ستایشەكانی  پێچەوانەوە  بە 

پیاوانێكی وەك مووسا و كوورش و رێمۆلۆس و تێسئۆس قسە دەكات، كە 

لە هەوڵی رزگاركردنی خەڵكەكەی خۆیاندان. پیاوانی گەورە الی ئەو ئەم 

كەسانەن نەك ئەوانی دی. واتا كەسانێك كە لە هەل و مەرجی دژواردا 

بۆ مانەوەی كۆمەڵگاكەیان و گەڕانەوەی ئاسایش و هێمنایەتی بۆ كۆمەڵگا 

بۆ  بانگەوازێك   « ناوی  بە  شاریار  كۆتایی  بەشی  دەنوێنن.  قارەمانەتی 

رزگاركردنی ئیتاڵیا لە چنگی بەربەرەكان« بە راشكاوی دەریدەخات كە لەم 

كتێبەدا ئارمانجی ئەو رزگاركردنی ئیتاڵیا لە چنگی دەسەالتە ئەوروپییەكانی 
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ئەو سەردەمە، لەوانە فەڕەنسا و ئیسپانیایە. كتێبەكە وەك رێنوماییەك بۆ 

وەها رزگاریخوازییەك نوسراوە.

بەڵی، لە بەستێنی ژیاری مودێرنی ئەوروپی، یوتۆپیای مرۆڤ گەرایانە 

لە الیەكەوە ریاڵ پۆلیتیك و لە الیەكی دیكەوە، لە بونیاتنانی سیستمی یاسایی 

و سیاسی و رەفتاری سیاسی و كۆمەاڵیەتیی دا ئامادەیی و دەوریان هەبووە. 

لەم رووەوە دەكرێ تۆماس مۆر و میكاڤیلی و كتێبەكانیان بە سیمبۆلی دوو 

سیمای جانوس )janus( لەم ژیارەدا وەربگیرێت، ئەو خواوەندە رۆمییەی 

دوو  بە  خۆیدا  پەیكەرەكانی  لە  كە  ــان،  دەروازەك و  گەردوون  پارێزەری 

سیمای پشت بە پشت پێكەوە پاسەوانی ئەم ال و ئەو ال دەكەن. رەنگە 

دوو ئەم  بوونی  ئاوێتە  لە  ئەوروپی  دیمۆكراسی  سوسیال  بڵێین   بتوانین 

كەسایەتییە پێكهاتووە. 
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خولیای ئارمانشاری تۆماس مۆر 
لێكۆڵینەوەیەك )گەڕانێك( لە یوتۆپیای تۆماس 

مۆرو كاریگەرییە بزاڤییەكانی 
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ئاماژە:

تایبەت  رووداوگەلی  و  بیرۆكە  ئەوروپادا،  مێژووی  لە  بەشێك  لە 

بە نیسبەت ژیانی چاكتر و شاری خەونەکانەوە گەاڵڵە كراوە، كە دەربڕی 

ژیانی ئارمانجی بنەما و الیەنەكانی كۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئابوورییەكانی ئە م 

شارەیە. بارودۆخی ئاڵۆزكاوی كۆمەاڵیەتی، كێشمەكێشی سیاسی و هەژاری 

ئابووری لە دەركەوتنی ئەم بیرۆكانەدا دە وری هەبووە. یەكەم جار شاری 

چاكان لەسەر دەستی ئەفالتۆن لە كتێبی كۆماردا گەاڵڵە كرا، دوای ئەوەش 

كۆمەڵگەی  دۆخی  و  ئەزموون  لەبەرچاوگرتنی  بە  بیرمەندان  و  نوسەران 

خۆیان، شاری خەونەکان و شاری چاكانیان بە شێوازی جیاواز گەاڵڵە كرد. 

یەكێك لە گرنگترینی ئەم بیرۆكانە، نامیلكەی یوتۆپیای تۆماس مۆرە.

تۆماس مۆر یەكێك لە بەناوبانگترین نوسەرانی سەدەی شانزەیە، كە 

ئەوروپییەكانی  زمانە  نامیلكەیەدا،  لەم  تازە  بەكارهێنانی وشەگەلی  لە گەڵ 

دەوڵەمەندتر كرد. هەرچەندە نوسەرە جیاوازەكانی ئاماژەیان بە ناوی شاری 

لەم  وشانەی  ئەو  سەرجەم  و  »یوتۆپی«  وشەی  بەاڵم  داوە،  خەونەکان 

كتێبەكەیدا،  لە  ئەو  دێنێتەوە.  بیر  بە  مۆر  تۆماس  داتاشران،  وشەیەوە 

هەل ومەرج، دۆخ و پێگە خوازراوەكانی خۆی بۆ كۆمەڵگایەك دە ردەبڕێت.
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یوتۆپیای مۆر 

یوتۆپیا بە شیكردنەوەی ژیانی كۆمەاڵیەتی بەریتانیای سەدەی شانزە 

دەستپێدەكات، بارودۆخ و روداوە گرنگەكانی ئەم سەردەمە وەسف دەكات، 

باسی ئەو كێشە كۆمەاڵیەتی و سیاسییانە دەكات كە روبەڕووی خەڵكی ئەو 

سەردەمە بۆتەوە، دواتریش كۆمەڵگای ئارمانی و یوتۆپیای خوازراو گەاڵڵە 

دەكات.

پوختەی هزری تۆماس مۆر لە كتێبەكەیدا ئە مەیە، كە ناكرێ كۆمەڵگا 

لە رێگەی دانانی یاسای باش، چاكسازی بكرێت، چونكە سەرەڕای هەبوونی 

یاسای باش، دیسان كێشە و ئاڵۆزییەكان هەر دەبن. بۆیە دەبێ بەر لەوەی 

هۆكاری  دەبێ  بن،  كۆمەڵگا  چاككردنی  بۆ  باش  یاسای  نوسینی  خەریكی 

روودانی كێشەكان بدۆزێتەوە، بۆ نمونە بۆچی دزی دەكرێت بۆ دەربڕینی 

ئایدیاكەی كتێبێك بە ناوی »یوتۆپیا« دەنوسێت و لە دوو بەشی جیاوازدا 

بەشی دووەمدا  لە  بەریتانیا شیدەكاتەوە، دواتر  سەرەتا دۆخی كۆمەڵگای 

تایبەتمەندییەكانی كۆمەڵگەی خەونەکان دادەڕێژێت و وێنا دەكات.

ئەو چیرۆكەكەی بەم شێوە دەستپێدەكات، كە كەسێكی بەریتانی بە 

سواری گەمییەك لە دەریادا ون د ەبێت. ئەم كەسە دەگاتە دوورگەیەك كە 

لەوێدا سەرجەم كاروبارەكان زۆر دڵخوازە و خەڵك هەست بە بەختەوەری 

دەكەن؛ چونكە بەڕای ئەو لەم دوورگە ئارمانییەدا، خەڵك لە رۆژدا شەش 

كاتژمێر كار دە كەن و بەرهەمەكانیان كۆ دەكرێتەوە و ئەنبار دەكرێت و 

كەسەكان بەپێی پێداویستییەكانیان ئەم بەرەم و كااڵیانە بەكار دێنن.

یاسای بنەڕەتی دوورگەكە، موڵكداری تایبەت پووچەڵ دەكاتەوە و 

الیەن  لە  دەوڵەتیش  كاربەدەستانی  دەوڵەت  دەستی  دەخاتە  خاوەندارێتی 

خەڵكەوە هەڵدەبژێردرێن. بەم شێوەیە كە هەر سی خێزان كەسێك وەك 
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نوێنەر و بەناوی »فیالرك« )ریش  سپی( هەڵدەبژێرن. دوایی دە  فیالرك لە 

ناوخۆیاندا كەسێك هەڵدەبژێرن و ئەم رەوتە بەردەوامە تاوەكو لە كۆتاییدا 

چوار كەس هەڵدەبژێرن. خەڵكی ئەم كۆمەڵگایە یەكێك لەو چوار كەسە 

بە پاشا هەڵدەبژێرن و ئەویش بە درێژایی تەمەنی پاشایە مەگەر لە یاسا 

سەرپێچی بكات.

تۆماس مۆر ئایینی دوورگەكە بە ئایینێكی عەقڵی لە جۆری دێئیزم 

یەكیان  هەیە؛  ئایین  دوو  مۆرەوە  روانگەی  لە  دەكات؛  پێناسە   )deism(

ئایینی تێئیزم )theism( و ئەوی دی دێئیزم، بۆ زانیاری ئەم دوو وێنایە لە 

ئایین دەبێ بزانین كە بەپێی بیرۆكە كالسیكەكان؛ سەرجەم ئایینەكان لەسەر 

بنەمای سروشن )وەحی( بەم مانایە كە تاكەڕێگەیە بۆ ناسینی خواوەند.

لە یوتۆپیادا خێزانی خاوەن منداڵی زۆر بەپێی یاسای دوورگە، منداڵەكانی 

دەداتە ئەو خێزانانەی منداڵیان نابێت تاوەكو باشتر و راستتر پەروەردە بكرێن، 

هەروەها دراو بە دەست خەڵكەوە نییە، بەڵكو بە دەستی دەوڵەتە وەیە بۆ 

ئەوەی لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكاندا بەكاری بهێنێت. بە كورتی تۆماس مۆر 

بۆ چارەسەركردنی ئازار و ئاڵۆزییەكانی كۆمەڵگا پێشنیاری یاسای باش نەكات، 

و  ئازار  ئەو سەرجەم  بەڕای  دەدۆزرێتەوە.  ئازارەكاندا  لە  بەڵكو هۆكارەكان 

تایبەتەوە سەرچاوە دە گرێت، كە دەبێتە  لە موڵكداری  ئاڵۆزییەكانی كۆمەڵگا 

هۆی ناهاوسەنگی لە كۆمەڵگادا. بۆیە دامەزراندنی دادپەروەری وەك هەڤی لە 

كۆمەڵگادا بە هۆی لەناوبردن یان النیكەم بچووككردنەوەی موڵكداری تایبەتەوە 

روودەدات.

بزاڤ  هەندێك  ئەوەی  بووە هۆی  ئایدیانە  ئەم جۆرە  باڵوبوونەوەی 

بۆ جێبەجێ كردنی ئەم ئایدیایانە بكەونە جووڵە، بۆ نمونە بزاڤی جوتیارانی 

ئەڵمانیا. نامیلكەی یوتۆپیا و بیرۆكەكانی تۆماس مۆر لەدوای خۆی كاریگەری 
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لەسەر دامەزراندنی بزاڤ و هزری نوێ هەبووە.

كاریگەرییەكانی یوتۆپیا و بیرۆكەكانی مۆر »كامپانێال«

یەكێك لەو كەسانەی كاریگەری لە بیرۆكەكانی تۆماس مۆر وەرگرتووە 

باڵوكردەوە،  ناوی »شاری هەتاو«  بە  كتێبێكی  پیاوە  ئەم  ئیتالییە.  كامپانێالی 

كە كەم تا زۆر روونوسێكی یوتۆپیایە، كە تێیدا فەرمانڕەوا لە نێوان زاناترین 

پێشنیار  فەرمانەكانی  جێبەجێکردنی  بۆ  و  هەڵدەبژێرێت  كۆمەڵگا  كەسەكانی 

وەزارەتی  )هێز(،  پاراستن  وەزارەتی  ناوی  لەژێر  وەزارەت  كە سێ  دەكات، 

)عەقڵ(  ــەروەردە  پ ــی  وەزارەت و  )عەشق(  خێزان  و  كۆمەاڵیەتی  كاروباری 

تاوانبار كرا،  بەاڵم  دابمەزرێت. هەرچەندە ئەو لەالیەن كڵێساوە بە مولحید 

دواتر نوسراوەكانی كاریگەری جیاواز و شایانی لەسەر هزری بەریتانییەكان دانا.

یەكسانیخوازان 

بزاڤی  لەسەر  شایانی  كاریگەرییەكی  كامپانێال  ندێشەكانی  ئە 

یەكسانخوازەكان دانا. ئەو بزاڤە یەكسانی و یەكسانكردنی مرۆڤەكان، لەبەرامبەر 

یاسای بنەڕەتیدا بە ئەركی خۆیان دەزانی. مەبەست لە یەكسانی و بەرابەری، 

یەکسانی سیاسی، كۆمەاڵیەتی و داد نەك یەكسانی ئابووری. ئەوان رایان وابوو 

كە دەتوانرێ كۆمەڵگای دڵخواز لە رێگەی دانانی یاسای باشەوە،  دابمەزرێت. 

بنەمای حكومەت، رازیبوونی خەڵكە و حكومەتەكانی رەوایی خۆیان لە رازیبوون 

و ویستی خەڵكەوە بەدەستدەهێنن. مافی کەسێتی و سروشتی تاكەكان لە مافی 

نیشتیمانەوە سەرچاوە دەگرێت و دەبێ دەوڵەتەكان رێزی لێبگرن. دەوڵەتەكان 

مافی دەستێوەردانی كاروباری تایبەتی تاكەكانیان نییە.

سەرۆكایەتی  قەیرانی  لەگەڵ  بوو  هاوكات  بزاڤە  ئە م  دەركەوتنی 
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هێزە  دەستوورخوازی  سەرۆكی  كرامۆڵی  نێوان  لە  دەســەاڵت  شەڕی  و 

كرامۆڵ سەركەوتنی  ئەوەی  پاشادا. دوای  لەگەڵ  پەڕلەمان  سەربازییەكانی 

بەدەستهێنا، ئەم بزاڤە تازە تێگەیشت كە شەڕی سەرەكی لەسەر دەسەاڵتە 

و بە قازانجی گشت خەڵك نییە. هەربۆیەش زۆربەی ئەندامانی ئەم بزاڤە 

كە لە سەرباز و چینی هەژار پێكدەهاتن، لە دژی ئەفسەر و فەرماندەكانیان 

كە چینی خاندەدان و دەوڵەمەند بوون، سەریانهەڵدا و جۆرێك ئەنجومەنیان 

لەگەڵ  هاوكات  تاوەكوو  دامەزراند  سەربازی«  »ئەنجومەنی  ناوی  لەژێر 

لە  جەختیان  ئــەوان  بگرنەدەست.  فەرماندەییش  سوپا،  بەڕێوەبردنی 

عەقڵگەرایی دەكردەوە و سەرچاوە و رەوایی حكومەتەكانیان بە بەرهەمی 

عەقڵ و هزری مرۆڤی هەژمار دەکرا. لەسەر ئەم بنەمایەش، پۆلێنبەندی 

كەواتە  بێت،  بنچینە  و  بنەما  عەقڵ  ئەگەر  چونكە  بێ بنەمایە،  چینایەتی 

جیاوازییە كۆمەاڵیەتییەكان بەرهەمی هزری مرۆڤ نییە، بەڵكو بەرهەم و 

دروستكراوی كۆمەڵگایە.

هەڵكۆڵەران 

بە  ئەمان  جیابۆوە.  یەكسانیخوازان  گروپی  لە  هەڵكۆڵەران  بزاڤی 

ئابووریدا  لەیەكسانی  مرۆڤەكانیان  یەكسانی  یەكسانیخوازان،  پێچەوانەی 

دەدیت، بەاڵم ئەوەی گرنگە ئەوەیە كە یەكسانیخوازەكا ن لە بواری هزری و 

لە رێگەی سەقامگیری مافەكانی تاكدا كاریگەرییەكی سەیریان لە بەریتانیادا 

بەجێهێشت. لەم نێوەندەدا دەوری فڕانسیس بیكۆنی وەزیری شارڵی یەكەم 

یەكێك  ئەو  چونكە  هەبووە،  زۆری  كاریگەرییەكی  ئەندێشەدا  بواری  لە 

لە یە كەمین كەسەكانە كە شێوازی ئیستیقرا )deducation( یان ئەزموونی 

)Emprial( لە بەرامبەر شێوازی سوننەتیدا هەڵبژارد. لە روانگەی بیكەنەوە، 



77 ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

زانست دەبێ كاریگەری و ئاسەواری ئەزموونی لە كۆمەڵگادا هەبێت و تاكە 

نییە. لە كاتێكدا كە  تایبەتی و راهێنانی تاك  ئەركی زانست، تێگەیشتنی 

خەڵك لە كۆندا، قازانجی زانستیان بۆ خۆیان بە مسۆگەر دەزانی.
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تۆماس مۆر و هزری یۆتۆپیا*
ژان مۆنتۆنۆ

لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن
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قەشەی كاسۆلیك، خەیااڵوی  و پێشەنگی فەرمی كۆمۆنیزم... 

كەسێك كە قەرزداری دۆزینەوە و هزرەكانین و هەروەك هەمو رۆژێك 

لە بیرمانە: هزری یۆتۆپیا. 

   پاپا جۆن پۆلی دوو، تۆماس مۆر )1478 - 1535(ی بەقەشەی 

نوسەری  بەاڵم  راگەیاند.  سیاسی(  بەرپرسانی  و  دەوڵەتمەردان  )پارێزەری 

كاسۆلیكی  )لەمەزهەبی  لێبوردەیی  سەرۆكی  پلەی   1886 ساڵی  »یۆتۆپیا« 

پێش پاكییە( وەرگرتووە و پاشان ساڵی 1935، لە 400مین ساڵیادی مردنی 

لە ریزی قەشەكان دانراوە، مرۆڤخواز، مافناس، جێگری داواكاری گشتی، 

سیاسەتكاری شارەزاو سەرەنجام بە دەوڵەتمەرد دانرا چونكە ساڵی 1592 

هنری هەشتەم پادشای بەریتانیا بە سەرۆك وەزیران واتە بااڵترین پۆست، 

دوای پۆستی پاشا، دیاریكرد، بە هاوڕێ و راوێژكاری دادەنرا. لە راستیدا 

مۆر  ئاكاری  لەتوانای  سوود  دووقات  ویستی  تایبەتی  بە  هەشت  هنری 

لەگەڵ  زەواج  بەمەبەستی  داراگۆن(  )كاترین  لە  جیابونەوەی  وەرگرێت: 

هەرچەند  نەكردنی.  وێران  بەریتانیاو  كڵێسای  چاكسازی  و  بۆلین(  )ئان 

ویژدانی خۆی  رێگەی  لە  بەاڵم جگە  بو،  تۆماس مۆر خادیمێكی وەفادار 

هیچ رێگایەكی هەڵنەبژارد. ویژدانی پێی دەوت: »پێش پاشا خزمەتكاری 

 1532 ساڵی  سیاسی،  مەیدانی  جێهێشتنی  بەهیوای  لەئەنجامدا  خوابێت.« 

هەندێجار  بێهودە!  هەوڵێكی  كێشایەوە.  وەزیــران  سەرۆك  لە   دەستی 
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رەفتاری مۆر، بە سوكراتی كریستیانەكان دانراوە، شەهید بونی لێكەوتەوە! 

دوای قبوڵ نەكردنی »سوێندی« هنری هەشت )مادەیەكی یاساییە و سنوری 

بۆ دەسەاڵتی پاپا داناوە و رەهایی پادشا پشتڕاست دەكاتەوە( و پچڕانی 

دوای  مۆر  تۆماس  درا:  بەسەردا  مردنی  حوكمی  رۆمەوە،  بە  پەیوەندی 

بەسەربردنی 15 مانگی گرتوخانە، لە 6ی حوزەیرانی 1535 لە »تاوەر هیل« 

ملی پەڕێندرا. 

   تۆماس مۆر - دیارە پێش چونە ریزی قەشەكان - لینین ناوەكەی 

ئەنگڵس  و  ماركس  ناوەكانی  تەنیشت  بە  مۆسكۆ  یادگاری  ستونی  لەسەر 

رێزگرتنیدا.  بڕیاری  نوسی،  كۆمۆنیزم  پێشەنگانی  لە  كەس   30 نزیكەی  و 

پێشڕەوانی  لەئارامگای  كاسۆلیك  كڵێسای  شەهیدی  قەشەی  شێوەیە  بەم 

كۆمەڵگای بێ چین قبوڵكرا: رێزگرتنێكی سەیر دوای مردنی! ئەو سوكراتەی 

متەدەین  پیاوێكی  دانانرێت.  فەیلەسوف  بە  بەمانای وشە  ئێمە،  مەسیحی 

فەیلەسوف،  نەبووەتە  پیشەییەوە  روانگەی  لە  هەرگیز  پێییەوە،  پابەند  و 

هیچ قوتابخانەیەكی دانەمەزراندو هیچ تیۆرێكیشی پێشنیاز نەكردو بەرهەمە 

دانانرێت.  سیاسی  فەلسەفی  بەكتێبێكی  )1516(ش  یۆتۆپیا  سەرەكیەكەی، 

دەكرێت بەنوسینی ئەدەبی دایبنێی كە لەكاتی بێ ئیشی نوسەر، سەردەمانێك 

نوسراوە كە بە راسپاردەی هنری هەشت خەریكی یەكالكردنەوەی كێشەیەكی 

بازرگانی بو لە ویالیەتی »فالندەر«. 

)پیر ژیل(ی  نامەیەك بۆ  لەپێشەكیەك كە وەك  یۆتۆپیا، جگە     

هیۆمانیست و باڵوكەرەوەی خەڵكی »ئانور« نوسراوە، بریتییە لە یەكەم كتێب 

كە هاوڕێی »ئەمریكۆ و سیوجی« بووە و كەسایەتی وەك »تۆماس مۆر« 

و »پیر ژیل« جێگیر دەكات. لە راستیدا ناوەرۆكی بەرگی یەكەم سزانامەی 

دژی نایەكسانی كۆمەاڵیەتی و سیاسی بەریتانیای ئەوكاتەیە. لە »رەفائێل« 
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لەكتێبی دووەم لێوی قسە هەڵدەبڕێت، نوسەر شرۆڤەی دوورگەی یۆتۆپیا 

روانگەی »مۆر«،  لە  یەكەم  كتێبی  پێچەوانەی  بە  لەحەقیقەتدا  دەكات كە 

وێنایەكی ئەرێنی و رواڵەتی بەریتانیایەكی بەشێوازی باشتر ئیدارە دراوە.  

هیۆمانیستەكان، بیرمەندانی نوێ

   لە راستیدا، ئەو قۆناغە بۆ بەریتانیاو بەگشتی بۆ ئەورووپای بەرایی 

سەدەی 16ی زایینی، بە سەردەمێكی ناخۆش دادەنرێت. بەكۆتایی هاتنی 

شەڕی ناوخۆ )1455 - 1485( كە بۆ پاراستنی رواڵەت، ناونرابو »شەڕی 

دینامیزی  رەنگە  )یان  لەدەسەاڵتدار  هەندێك  تەماحی  سور«،  گوڵی  دوو 

ئابوورییان( هەندێك جوتیاری دێوەرەیان وا نوقمی رووتی و رەجاڵی كرد 

كە زۆربەیان بۆ درێژەدان بە ژیان، بە ناچاری كەوتنە دزی و تااڵنی. ئەو 

توندوتیژیانە ئاكامی كاردانەوەی ئاسایشی زۆر تووند بو چونكە بەگوێرەی 

یاساكانی سەردەم، دز یان بەرەڵاڵ رەنگبێ توندترین سزا )لە سێدارە( بدرێن. 

لە راستیدا خاوەندارە زلەكان هەڵوەدای لەوەڕگای فراوانتربون بۆ مەڕەكان تا 

پیشەسازی و بازرگانی نوێی خوری تۆخ بكەنەوە: لەئەنجامدا بە هەڵكشانی 

راستیدا  لە  ــران.  دەردەك جوتیاران  لەوەڕ،  تایبەتی  گەمارۆدراوی  فەزای 

دەریایی  سەفەری  دادەنرێت:  بون  جیهانی  بە  بەسەرەتای  بارودۆخە  ئەو 

دەورووبەری كیشوەر، دۆزینەوەی رێوشوێنی دنیاو یەكەم پێشكەوتنەكانی 

بازرگانی و پیشەسازی سەرمایەدارانی مۆدێرن. دەسەاڵتی بەریتانیای تۆماس 

مۆر، سەرەڕای دانیشتوانی كەمی، بە رابەرایەتی پادشای الو هنری هەشت 

تۆدۆر، لە زیادبون دابو. لەو پێكهاتە ئاڵۆز، توندوتیژو وێرانەی ئەورووپایەك 

كە بۆ دۆزینەوەی ئاماژەی واتایی نوێ بەهۆی بەگژداچونەوەی لەبەریەك 

هەڵوەشانی لەسەرخۆی یاسای سەدەكانی ناوەڕاست، نەوەیەك لە بیرمەندان 
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مرۆڤخواز  ناودەنرێن  و  لكاون  كۆنەوە  بەسەردەمی  كە  دەبن  دایك  لە 

)هیومانیست(. دیارە ئەو بزاوتە پێش كەمێك، لەئیتالیای بارگاوی گەیشتە 

ئەورووپای باكورو دوو هاوڕێ هەڵسوڕێنەری بون: »ئیراسم« لە رۆتردام و 

تۆماس مۆری دوازدە ساڵ لەو بچوكتر. 

تاریفكردنی ئەقڵ پێش تاریفكردنی شێتی

   ئیراسم و مۆر هاوڕێن. زۆربەی گفتوگۆكانی »لوسین سامۆسیت«یان 

لە بۆنانیەوە گۆڕیووە بۆ التینی. بەهۆی جیاوازی تەمەن، ئیراسم، مۆری 

 )1511( باڵوكردنەوەی  لەكاتی  قبوڵكردووە،  خۆی  دڵسۆز(ی  )هاوڕێی  بە 

ئیراسم  كتێبەی  ئەو  دەكات.  پێشكەش  »ەكەی  شێتی  »تاریفكردنی  كتێبی 

ئیراسم  پاشان  ئاخنراوە.  نوكتە  تەنزو  بە  كە  دادەنرێت،  بە سەركەوتنێك 

وەك  و  ناهێنێت  دەرفــەت  نوێ«یە،  »سەردەمی  وەرگێڕانی  نوقمی  كە 

پێشبینی كردبو، لەگەڵ تۆماس مۆر درێژە بە نوسینی باقی كتێبی ناوبراو 

دوو  ئەدەبی  بەرهەمێكی  دەكــات  ناچار  هاوڕێیەكەی  كەوایە  دەدات. 

جیهانە  ئەم  لەكوێی  دەكرێت  بەاڵم  بنوسێت.  ئەقڵ«  »تاریفكردنی  بەشی 

هزری  سیاسی  راگەیەنراوێكی  ئاكامدا  لە  یۆتۆپیا.  وەاڵم  بدۆزیەوە؟  ئەقڵ 

هیۆمانیستی ناوەند نوێ ئەو ناونیشانەی بە تەوێڵەوەیە، كە تۆماس مۆری 

ناودەنرێت  سەرەتا  یۆتۆپیا  دوورگــەی  دەینوسێت.   1514 ساڵی  لە  الو 

ساڵی  ناخورێت:  پێ  ئەوكاتە سەری خۆی  مۆریش  بەاڵم  ئاوات«.  »شاری 

1513 سزانامەی لە دژی »ریچاردی سێیەمی یۆرك« بۆ بەرگری لەشای الو 

هنری هەشت داناوە كە لەبەرگی یەكەمی یۆتۆپیا كاریگەریەكانی بینراون. 

لەئەنجامدا بەرنامەكەی بۆ ماوەیەك دوادەكەوێت. سەرەنجام ئەو بەرهەمە 

لە ساڵی 1516 هاوكاتی »میری ماكیاڤیلی«، بەناوی دوروودرێژی » كۆمار 
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و دوورگەی تازە دۆزراوەی یۆتۆپیا باشترین دەوڵەتە، كتێبێكی پڕبایەخ و 

هاوكات پەندئامێزو سەرنجڕاكێش«. )ناونیشانەكە بە یۆنانییە(.

یۆتۆپیا )Utopia(، وشە و چەمك

   بەمەش شاری ئاوات كرا بە یۆتۆپیا. ئەو دەربازە لەزمانی التینی 

بۆ یۆنانی، یان دەرباز لەوشەیەكی نوێی رەگ التینی بۆ وشەیەكی تازەی 

یۆنانی دەكرێت بەسەرنجدان بەخەباتی هیۆمانیستەكانی ئەوكاتە بۆ  رەگ 

بەزیوی  بۆخۆی  كە  بگەی،  تێی  باشتر  یۆنانی  بای  ئەلف  باڵوكردنەوەی 

سكوالستیك بو. وشە لەپێشگری نەرێنی »ou-« و رەگی »tops« پێكهاتووە 

 »locus« كە لەیۆنانیدا واتە »گەڕەك«، »جێگا«، »شوێن« و لە التینی بۆ(

بەزۆرجۆر  بابەت،  بەپێی   »utopia« وشەی  گۆڕاوە(.   »sites« جاروبار  و 

شوێنێك«.  هیچ  لە  »شوێنێك  و  »نادیار«  شوێنێك(،  )هیچ  وەرگێڕدراوە: 

بە  گەمە  رێنیسانس،  سەردەمی  یۆنانی  خوازێكی  مۆرڤ  هەر  وەك  مۆر 

دەنگ  لێكچووە  وشە  بە  یاری  كەوایە  بیرمەندان:  شاراوەییەكانی  وشەو 

یۆنانی  زمانی  لە  راستیدا  لە  دەكات.   »eutopia« و   »utopia« دارەكانی 

پێشگری »eu-« بە چەمكی »ئەوەی باشە« دەبێت. كەوایە »utopia«، یەك 

»eutopia«یشە واتا »شوێن«، »شوێنی باش« واتا »جێگەی لێكتێگەیشتن و 

كامەران«یش دەبێت. 

   ئەفراندنی وشە بەهۆی مۆرەوە داهاتویەكی رەتنەكراوەی هەیە 

چونكە ئەو وشەیە »utopia« لەئێستادا بەگشتی بەكار نابرێت. ئەمڕۆ سیفەتی 

»utopia« هەموشتێكی خەیاڵی و نەدۆزراوەیە و نامومكین بەكاردەبرێت. 

لە فەرهەنگی ناسراوی پیتی رۆبێر )le Petit Robert(  ماناكانی »وەهم، 

ئەو وشەیە بەرچاو  بەردەم دەروازەی  لە  سەراب، خەون و خەیاڵپاڵوی« 
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دەكەون. بەاڵم ئەو وشەیە لە نوسینەكانی مۆردا هەرچەند بە تێگەیشتنی 

شتێكی خەیاڵییە، بەاڵم »نەدۆزراوە« نابێت. دانیشتوانی دوورگەی ئایدیالی 

جێ وەسفی »رەفائێل هیتلودە«، لە روانگەی سروشتەوە لە ئینگلیزیەكەی 

جیایان  ئەخالقییان  و  خوڵقوخۆ  و  پێكهاتە  نیین.  جیاواز  سەردەمە  ئەو 

دەكاتەوە.

دوورگەیەكی دەستكردی سنور لە جیهانی راستەقینە

»رەفائێل  نەناسراوە.  دوورگەیەكی   »utopia« یۆتۆپیا  كەوایە     

هیتلۆدە« بە تەمومژاوی باسی پێگەی جوگرافی ئەو واڵتە دەكات: ئەو واڵتە 

گریمانە  بەاڵم  نابێت.  زانیاری  زیاتر  لەوە  باشورەوە.  تۆپی  نیوە  كەوتۆتە 

مۆر  یۆتۆپیای  هەیە.  راستی  بە  ناسینی،  لەكاتی  دوورگەیە  ئەو  دەكات 

بەپێچەوانەی خەیاڵی بون لە كات و شوێنێكی دیكە نییە: بەم شێوەیە لە 

»ئەتاڵنتاید«ی ئەفالتونی )دوورگەیەكی ئەفسانەییە كە بەگوێرەی ئەفالتون 

ئەفسانیەكی  ئەو شارە  ئەتڵەس هەبووە(،  ئۆقیانوسی  لە  پێش 9000 ساڵ 

جیاتی  لە  ئۆگۆستینی  خوا«ی  »شاری  یان  بابوباپیران  رابردوی  لە  ونبووە 

نابێت  كە  دەبێت،  جیاواز  مەسیحی  هەرحكومەتێكی  سیاسی  سەرمەشقی 

كە  هەیە  بەوێنایەكەوە  پەیوەندیمان  لێرەدا  راستەقینە.  ببێتە  داهاتودا  لە 

دوورە  راستەقینە  جیهانە  ئەو  گەرچی  هەیە،  راستەقینەدا جێی  لەجیهانی 

بنیاتنەرو فریادڕەسی بڕینی پەیوەندی ئەو   )Utopus( دەستە. لە راستیدا

واڵتە دەبێت بە باقی كیشوەرەكانەوە. »رەفائێل« لە بارەیەوە دەنوسێت: 

»بەپێی گێڕانەوەی پستڕاستكراوە و هەروەها رواڵەتی ناوچەكە، ئەو واڵتە 

پێش ركێفكردنی »یوتۆپۆس« بە ئاو دەورە نەدرابو، كە بو بە پادشای و 

بەناوی خۆی ناودێری كرد.« ئەو ناوچەیە پێشتر ناوی »ئابراكاس« بووە و 
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بە  بڕیاریدا  »یۆتۆپیا«  ركێفكردنی  لكابو... دوای  باقی كیشوەرەكانەوە  بە 

تەنگەیەكی 15 میلی هەمو ئەو پەیوەندیانە ببڕێت كە ئەو واڵتە بە وشكایی 

شێوەیە  بەم  بدات.  دەورەی  دەریا  بە  لەهەموالیەكەوە  و  دەبەستێتەوە 

تۆماس مۆر ناوەرۆكی دوورگە بونی ئەو واڵتەی بە كراوەیی دەهێشتەوە، 

كە لەهەمو گێڕانەوەكانی یۆتۆپیاییدا هەبو: جودایی و داخراو لەپەیوەندی 

دەرەوە پێویستی شرۆڤەی كۆمەڵگایەكە كە بەهۆی بەركەوتەی بە دەرەوە 

ئاڵودە و گومڕا نەكراو و لەئەنجامدا باشتر ئیدارە دەدرێن. سودێكی دیكەی 

واقیعیەت،  لەچوارچێوەی  بەسەرهاتەكە  جێگرتنی  لەگەڵ  بون  دوورگــە 

ئایدیالی  نمونەیەكی  وەك  مۆر  تۆماس  یۆتۆپیای  دەكرێت  دوورە.  لێی 

دوورگەیەكی تر )بەریتانیا( بێت كە وەك گێڕانەوە جیاجیاكان و دەربڕینی 

راشكاوانەی نوسەر ئێشوئازار بەدەست زیانەكانەوە دەكێشێت. بێگومان ئەو 

بەد بەختیانە دەرەنجامی شومی هەرزەیی مرۆڤایەتین كە، بەپێی داوەری 

تۆماس مۆر، چارەسەر نەكرێن: بە كورتی نوسینەكەی ئاخنراو بە باوەڕی 

نزیكەی گەشبینانەی توانای چاكسازی مرۆڤ و پێدانی توانای رزگاربون بە 

كۆمەڵگاكانی مرۆڤایەتییە، دیارە كە بەجۆرێكی دیكە ئیدارە بدرێن. 

كۆمەڵگای ئایدیالی

زەحمەتە  گێڕانەوەكانیشدا  لە  دوورگــە  بە  گەیشتن  تەنانەت     

)بە  لەوێ،  ژیانی  ساڵ   5 ســەرەڕای  هیتلودە«  »رەفائێل  كە  بەشێوەیەك 

»گێڕانەوەی  ئەوكارە وەك،  تاریفكردنی دەكات:  لە  بڕیاری خۆی( گومان 

چیرۆكە بۆ ژمارەیەك كەڕ« یان »وڕێنەیە لەگەڵ شێتەكان«. بەم حاڵە پاش 

دوای  دەدوێت.  مۆر  تۆماس  واتە  چیرۆكەكە  تری  كەسایەتیەكی  پێداگری 

خوێنەر  سروشتی،  هەلومەرجەكانی  كەمی  وەسفێكی  و  مێژوویەك  كورتە 
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یۆتۆپیا »54 شاری گەورە و جوانی هەیە«.  دەكەوێتە رەوتی كارەكە كە 

زمان، یاسا، دابونەریت و دامەزراوەی كۆمەاڵیەتی لە تەواووی شارەكاندا 

یەكسانن. هەمویان بە نەخشەیەك بنیاتنراون و دامەزراوە و تەالری گشتی 

كەمێك  ناوخۆیی  پابەندی  بەپێی  هەندێجار  دیارە  كە  هەیە  هاوشێوەیان 

ئاشنای  لەخۆیدا  خۆی  بناسێت،  شارێك  هەركەسێك  بەكورتی:  گۆڕاون: 

بە  كەسی  شارێك سێ  سااڵنە هەر  دیكەیە.  شارەكانی  باقی  هەلومەرجی 

)پایتەختی  »ئەمروت«  سەنای  دەچنە  و  هەڵدەبژێرن  ئەزموندار  و  تەمەن 

یۆتۆپیا كە لە زۆر رووەوە لە لەندە دەچێت. ناوەكەی لە وشەی یۆنانی 

مەسەلەكانی  تا  نوتەكە(  و  تاریك  مانای  بە  كە  وەرگیراوە   amauros

دوورگەكە شەنوكەو بكەن. ئەركی سەرەكی دەسەاڵتی ناوەند، دابەشكردنی 

بەروبوم  كە  وەرزانــەی  ئەو  بۆ  پاشەكەوتە  و  یەكسانی  بە  سەرچاوەكانە 

بەشی بە كاربردن ناكات. لە شارەكان و بە یەكسانی شوێنی چاندنی ماددە 

پێویستەكانی بەكاربردن لەبەرچاو گیراوە. »ئۆردوی كرێكاران« پێكهاتو لە 

40 پیاو و ژن و دوو كۆیلەی »بنەماڵەی جوتیار« پێكدێت كە بەنۆرە لە 

»ماڵە خۆشەكان« نیشتەجێ دەبن. »سەرۆكێكی خێزانەكان« سەرپەرشتی سێ 

خێزان دەكات. تۆماس مۆر بۆ ئەنجامدانی كاری قورسی كێڵگەكان خولێكی 

دووساڵەی سیستمی زۆرەملێیی كشتوكاڵی كردۆتەوە. 

جۆرێك  بڵێین  باشترە  یان  یەكسانی  ترسی  شارەكانیشدا  لە     

وەكیەكی جمك بە سادەیی بەرچاو دەكەوێت: دانیشتوانی یۆتۆپیا خاوەنداری 

پیادە دەكەن.  بنەماكانی خاوەنداری گشتی  تاكران  نەهێشتووە،  تایبەتییان 

مژدەی  كە  نوسەرێك  وەك  مۆر  تۆماس  ناوبانگی  هۆی  بۆتە  هەمانكار 

خاوەن  هزری  لەناوبردنی  بۆ  یۆتۆپیایەكان  دەدات.  داهاتو  سۆسیالیزمی 

داری رەهای تاكی هەر 10 ساڵ جارێك بە تیروپشك خانووەكانیان ئاڵوگۆڕ 
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دەكەن. ترسی نەهێشتنی خاوەنداری تایبەتی الی مۆر دەكرێت بە یادگاری 

كۆمۆنیزمی ئەفالتونی دابنێی چونكە ئەفالتون جێی ستایشێكی زۆری مۆر بو 

و دەكرێت كاریگەری بەسەرەیەوە هەبوبێت. 

لە یۆتۆپیادا كەس ناتوانێت گاڵتە بە عەشق بكات           

   بەاڵم لێرەدا بەهۆی باوەڕە ئایینیەكانی تۆماس مۆر، بەپێچەوانەوەی 

كۆماری ئەفالتون باسی سڕینەوەی خێزان و بێ بایەخ كردنی زەواج ناكرێت. 

تەنانەت  دابونەریتی دوورگەكە، وادەردەكەوێت  بۆتە  بەپێی وەسفێك كە 

ئامانج، پتەو كردنی ئەو پەیوەندیەیە. زۆری تەونوبەستی ئابووری دوورگەكە 

یۆتۆپیا  گەورەدا. خەڵكی  لەخێزانێكی  هاوشێوەیە  ئۆرگانیزەكردنێكی  وەك 

رێز لەخێزان دەگرن و بەرگری لێدەكەن. زینا یەكێك لەو دووسێ تاوانانەیە 

كە هێشتا بڕیاری لەسێدارەدان دەیانگرێتەوە: تاوانبار لە قۆناغی یەكەم بە 

توندی و بە بێگار )كۆیلەیی( سزا دراوە و پاشان ئەگەر دووبارەی بكاتەوە 

لەسێدارە دەدرێت. زیان لێكەوتوان مافی خۆیانە لەو هاوسەرە جیاببنەوە كە 

زینای كردووە، بەاڵم ئەگەر بیانەوێت الی هاوسەرەكانیان بمێننەوە، دەبێت 

لەگەڵیان بەرگەی سزاكە بگرن و مل بۆ كاری زۆرەملێیی بدەن... 

كە  بسەلمێنرێت  ئەگەر  زۆرەملێییە.  زەواج  پێش  پاكی  داوێن     

واتە  دەكرێن  تەمبێ  بەتوندی  هەبووە،  پەیوەندییان  زەواج  پێش  تاكەكان 

هەرگیز مافی زەواجیان نییە )مەگەر بە لێبوردنی میر( و سەرۆكی خێزانێك 

رەفتاری  نەكردنی  چاودێری  بەتاوانی  كــراوە،  دەرهــەق  تاوانەكەی  كە 

منداڵەكانیان بەدناو و ئابڕوتكاو دەناسرێن. بەپێی لێدوانەكانی »رەفائێل« - 

وتەبێژە وەفادارەكەی تۆماس مۆر - گەرچی ئەو سزایانە زۆر توندن، بەاڵم 

دەبێت بزانی كە لە یۆتۆپیادا، كەس ناتوانێت گاڵتە بە عەشق بكات. تابڵێی 
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پاساوی گێڕەرەوە لەم بارەیەوە ریزپەڕە: یۆتۆپیایەكان وادەزانن لەدۆخێكدا 

عەشقە زووتێپەڕو نابەردەوامەكان، بە دزێوو ناشیرین لەقەڵەم نەدەدران و 

تەمبێ نەدەكران، خۆشەویستی هاوسەرگیری كەسانێك بڕیاری لەناوبردنیان 

دەدرا، كە تاكۆتایی، بە ناچاری بەیەكەوە بەرگەی هەزاران دژواری ژیانیان 

گرتووە. سەرەنجام دەبێت بۆی زیادبكەین كە لە یۆتۆپیادا بۆ چاودێری ئەو 

كارانە، پێش زەواج تاقیكردنەوەیەكی ورد دەكرێت.  

ئەپیكوریانی تابڵێی خۆپارێز

   یۆتۆپیایەكان، لە رووی هەستیاری بۆ دوو چین یان تاقم دابەش 

ئەوانەی  دەپارێزن.  ژنان  لە  خۆ  و  زەواجن  دژی  ئەوانەی  یەك،  دەبن. 

راشكاوانە گیاخۆرن و بەوهیوایەی بەگرتنەبەری قەناعەت و خۆدزینەوە لە 

تەواوی چێژە جەستەیی و هەستەكان، بەخششەكانی جیهانەكەی دیكەیان 

هەبێت. دووەم، ئەوانەن كە ژیانی هاوسەرگیری بەباشتر دەزانن. ئەوانە، 

هێندەی كۆمەڵی یەكەم باوەڕدارن، بەاڵم پێیانوایە سروشت قەرزدار بووە، 

لەچێژی  خۆ  بۆیە  بكاتەوە.  خۆیان  نیشتمانی  رادەستی  منداڵەكان  دەبێت 

هەستەكان نادزنەوە دیارە كە نەبێتە كۆسپی ئەركی سەرشان. لە راستیدا 

وتەی  بە  نزیكن.  »ئەپیكۆریەكان«  لە  زۆر  رووەوە  لەم  یۆتۆپیا  خەڵكی 

رەفائێل، لە روانگەیانەوە، بەختەوەری لە هەر جۆرە چێژێكدا نییە، بەڵكو 

ئێمەی، بۆ  ئابڕومەندو راستەكان دەگرێت كە سروشتی  سەرچاوە لەچێژە 

رێنمایی دەكات. دەبێت خۆیان لەهەر جوڵەیەك بپارێزن كە لەداهاتودا، ئازار 

بەخۆیان یان هەركەسێكی دیكە بگەیەنێت. لە ئەنجامدا كەس مل بۆ »فریوی 

لەخشتەبەری خواستەكان« نادات. كە كۆسپی چێژە ناڕاستەقینەكانی جەستەیە 

بۆ گەیشتن بە سەرچاوەی كامەرانی. هەروەها یۆتۆپیایەكان بەگرتنەبەری 
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میتۆدی هاوشێوە، لەخۆ شیككردن واتە ئەو جلوبەرگانەیان نەدەپۆشی كە 

بۆ  یۆتۆپیا،  دنیایانەی  تەركە  ژیانی  لە  بەپێچەوانە،  بێت.  باشتر  لەخەڵك 

چێژی دەرونی میوزیك هاندەدرێن، ئەو چێژانەی كە نزیكبونەوەش لێیان 

هیچ روداوێكی لێ ناكەوێتەوە. 

پێكەوە هەڵكردنی ئایینی

ئەركی  بەجێگەیاندنی  دابونەریت،  پێداگری  بەهۆی  یۆتۆپیا،     

»تۆماس  كاردانەوەی  لە  رەفتارە  ئەو  هەڵدەكەن.  بەیەكەوە  زیاتر  ئایینی 

مۆر« لەمەڕ هەڵكشانی ناكۆكی ئایینی دیتراوە: باسی ریفۆرم و كۆمەڵێك 

یان  لەناوچەكان  لەیۆتۆپیادا،  ئایین  كەوایە  كراوە.  پەیوەنداری  مشتومڕی 

دەپەرستن  مانگ  ژیاون. هەندێك  پێكەوە  بووە،  فرە  شارەكاندا  لە  هەتا 

و هەندێكی دی رۆژ یان هەسارەی تر. بەاڵم زۆرینەی دانیشتوانی یۆتۆپیا 

گەورە  تاكوتەنیا،  خوای  پەرستن:  تاك  ئەنجامدا  لە  و  پەرستی  بت  دژی 

هیتلۆدە«  »رەفائێل  كاتێك  »بــاوك«.  دەنێن  ناوی  كە  نەكراو  وەسف  و 

ئەو  بەرەوپیری  دڵسۆزانە«  »بەپەیوەندیەكی  دەكات،  مەسیح  باسی  بۆیان 

ئیلهامە ئینجیلییە دەچن. هەندێك لەنزیكانی كەشیش »رەفائێل« لەئاویان 

هاو  یان  »رەفائێل«  الوازی  بەهۆی  مردنیان،  دوای  بەاڵم  هەڵدەكێشن، 

سەفەرەكەی لە كاری كەشیشی، نیوە مەسیحیدا ماونەتەوە. ئەو میتۆدەی 

تۆماس مۆر بۆ هاوردەكردنی مەسیحیەت بۆ یۆتۆپیا بەكاری دەبات، زۆر 

تازە«  »دنیای  خەڵكدا،  بەسەر  مەسیحیەت  سەپاندنی  توندی  میتۆدی  لە 

جیاوازە. كۆنترین دامەزراوەكانی یۆتۆپیا، ئەو دامەزراوانەن كە كەس، لەبەر 

كە  تاوانانەن  لەو  دەمارگرژی  و  هەڵنەكردن  دانانێن.  بەتاوانبار  ئایینەكەی 

سزاكەیان دوورخستنەوە یان بە كۆیلە كردنە. سەرباری ئایینێكی باشتر لە 
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یۆتۆپیادا هەیە كە )لە روانگەی رۆحانی و بنەما( زۆر لە مەسیحیەت نزیكە. 

خەڵك بەدیقەت و دەنگدانی نهێنی پۆستی كەشیشەكان، دیاری دەكەن و 

رەچاوكردنی  لە  بنەماییان  رۆڵی  دەكات.  رابەریان  بااڵدەست  كەشیشێكی 

بە  رێ  هەرچەند  هەیە.  خوێندندا  و  پــەروەردە  هەروەها  و  دابونەریت 

تاوانبارانیان  حوكمدانی  و  راونان  دەسەاڵتی  بەاڵم  نادەن،  الدان  رەفتاری 

نییە. كەشیش مافی زەواجی هەبووە، لەناو نوخبەی كۆمەڵگا هاوسەرەكانیان 

دیاری دەكەن. ژنانی بە تەمەن و بێوەژن مافی بونە كەشیشیان هەبووە. لە 

كۆمەڵگای یۆتۆپیا پۆستی دادوەری لە كەشیشان بەڕێزتر نەبووە و خاوەن 

پۆستە دادوەریەكانیش كەمە. 

تاقیگەی مۆدێرنێتەی كۆمەاڵیەتی

   »تۆماس مۆر« كەمتر باسی ناوەند و دامەزراوەكانی دەكرد و زیاتر 

جەختی لە ئەقڵی فەلسەفی، تایبەتمەندیەكان و دابونەریتی كامەرانی یۆتۆپیا 

ئەنجامگیری  لە  هیتلۆدە«ش  »رەفائێل  چیرۆكەكە  كەسایەتی  دەكــردەوە. 

بكاتەوە«:  شی  شرۆڤەو  كۆمارە  »ئەمجۆرە  هەوڵیداوە  دەڵێت  وتارەكەیدا 

لە  بەوپێیە،  »كۆماری«.  ناوبنرێت  دەكرێت  كە  حكومەتێك  تاكەجۆری 

راستیدا زۆربەی ئەوكەسانە بیر لەبەرژەوەندی خۆیان دەكەنەوە، كە باسی 

بەرژەوەندی گشتییان دەكرد. چارەسەری یۆتۆپیایەكان بۆ لەبەین بردنی ئەو 

الدانە لە كۆمارییدا، هەڵوەشاندنەوەی خاوەنداری تایبەتی نەك پارە و سامان 

كە لە واتاییدایە. بۆیە لە یۆتۆپیادا هەموان بە بەرژەوەندی گشتی رادەگەن، 

چونكە كەس هیچی نییە: كەوایە خاوەنداری تایبەتی و گشتی دەبن بەیەك. 

سەرباری لەو كۆمارە باشەدا، هەژار و گەدا ناویان لە كولەكەی تەڕیشدا 

»هەموشتێك،  چونكە  هەیە  خانەنشییان  داهاتی  جۆرێك  هەمویان  نییە. 

ئەوانەی  ناتوانن، چ  ئێستا  كاریان كردووە،  رابردو  لە  ئەوانەی كە  بۆ  چ 
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ئێستا كاردەكەن، هەژماركراوە«. هەرچەند هزری لەبەین بردنی خاوەنداری 

تایبەتی و بونی خەڵكێكی تەركە دنیا، لەسەردەمی زادەی سەرمایەداری، 

لەمەیدانی جواڵن لەدژی دەبێتە وەهمێك، بەاڵم دەبێت لە بیرمان بێت كە 

رەفتاری دوورگەی ئایدیالی لە هەندێك الوە مژدەی دەوڵەتێكی ئیدارەی 

راست  بەڕێوەبردنی  توانای  بە  دەوڵەتێكی  تاكە  دەكرێت  بو.  مۆدێرن 

فەلسەفەی  سەرەنجام  رێكبخات:  ئەقاڵنە  بە  مرۆڤەكان  نێوان  پەیوەندی 

سۆسیۆلۆجی »تۆماس مۆر«، جگە لەئەوە شتێكی دیكە نییە.   
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بیۆگرافیای  »تۆماس مۆر«
1478: لە بەریتانیا لە باوكێكی پارێزەر »مافناس«، لەدایكبووە.

 .)Eras me( 1499: بەركەوت بە ئەراسما

1516: یۆتۆپیا.

1518: دەچێتە خزمەتی هنری هەشتەم. 

و  كانتربۆری  گــەورەی  ئەسقوفی  مۆرتن،  جۆن  ماڵی  لە   1492 تا   1490

سەرۆك وەزیران خزمەتكار بەكار بووە.

1525 تا 1532 وەك سەرۆك وەزیران دیاری كراوە.

1535: بە زەندیقانی )هەڵگەڕانەوە لە دیین( تۆمەتبار كراوە و بە فەرمانی 

پادشا سەری لە لەشی جیادەكەنەوە. 

*- این مقاله در شماره ی ژوئن 2004 نشریه ی ادبی لیر )Lire( منتشر 

شده است.                                 

    http://asre-nou.net/1383/tir/29/m-t-more.html
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